
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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ΤῆΟ [πίοΓπΠδίοηδ] 

(γ{{04] (οπηπιοηίαΓΥ 
Οἱ [πὸ ΠΟΙ͂Υ ϑογίρίιγοβ οἱ {Π6 ΟΙά δηά 

Νονν Τοβίδηιθηίβ 

ἘΠΙΤΟΙΚΒ’ ῬΡΆΕΒΕΑΟΘΕ 

4 ΝΜ" ΔΘ ΠΟΥ Ὀεοΐίοσγα [86 ῬΌΡ]1ς ὭΔΏΥ (ἸΟΙΩΙΩΘηΪΔΓΙ65, 

ψσιτ6ἢ ὈΥ Βει ἰδῇ δηὰ Ατησγίοδη αϊνι ηδ5, οὗ ἃ Ῥορυαγ 

ΟΥ ΠΟΏΔ]ΘΙΙοαὶ οἤμαγαοῖοσ. ζΖ7}14 Οαριόγίζος 5166 ,“0» 

δελοούς, ἰὴ αμπήδοοζς ον» διδέε Οἱασεές αμπα γίναίε διμηδερέ,, 

Ζ1ε ϑῤεαζεγ᾽ς Οονιριδηα7»}), 716 οῤμίαγ Οοριριδρηία)}) (ΘΟ. ΗΠ), 

721. χῤοσίίογ ς βέῤέίε, δρϑιᾷ οἴπευ 51.114 56 7165, πᾶν {ΠΕ6ῚΓ 

5Ρρ6οΙ 4] ρΐδοα δηά ᾿πηρογΐδηοθ. Βαυῖ [ΠΥ ἀο τοὶ δῃΐοσ ἰηΐο ἴἢ6 

ΠεΙα οὗ Οὐ οδὶ ΒΙ1Ό]1. 41 βουβὴ οσοσιρΙοα ὈΥ 5ιιοἢ 56 γ165 οὗ 

ΟΟΙΙΘηΐδγΙ65 85 ἴΠη6 Αἰμγορεαςςες ἐχεέρεεεδες απαῤωμοῖλ Ζμηι 

Α. 7Τ.; Ὧς Μειῖε᾽ 5. Αμγαρεζαςείες ἐχερεήδοδες αρμαάδωελ Ζμέη 

ΜΝ. 7Ζ., Μεογεοῖα Αγέζρελ-εχερεεελεγ Αοημομαῦ; ΚΟ] δῃηὰ 

Π 6] 1280 5 “βηδέπξελς, Οὐριγμορα δε, ας Α. 7., Ἰιδηρο᾿ 5 

ΖΑεοδορίεελ- λον οίίξελες Βίδεσνεγξ, Νονδοῖκ᾽ 5 ̓Ζαραζορινιαν 

Ζιέ “4. 7. ; Ἡοϊ]ιΖιηδηη᾽ 5 Ταμαξορε,εφηζα»γ, σι ) 7. ὅϑδνοσαὶ 

οἵ [ἢ656 ἢᾶνβ Ὀδδὴ ἰγδῃβαιθά, βἀϊθά, δηά 1ῃ ϑοὴθ οδϑθβ δῃη]αγρεά 

δηὰ δἀαρίοα, ἴογ ἴῃ6 ΕΠ Ρ]5}-5ρεδκίηρ ΡΌΡ]1ο ; οΟἴΠΘΙΒ. ἃγα ἴῃ 
Ῥτοςθ85 οὗ ἰγδηβϊδίίΐοη. Βυΐ 0 σΟΥΓΟΒΡΟΠαΙΉΡ 56 7|65 ὈὉΥ Βι 5ἢ 

ΟΥ̓ ΑἸηδγίοδη αἰνι η65 ἢδ5 ὨΪΓΠογίο Ῥδθ ργοάυςεά. Τὴ ΨΥ [85 

Ὀδοη Ῥγερασεα ὍΥ βρϑοὶδὶ (οχημπμθηΐαγθ5 ὈΥ Οἤόγης, ΕἸ]ςοῖί, 

Κα θοῦ, Τὐρμιίοοῖ, Ῥεονηθ, δεβίοοιι, δηῃηᾷ οἴμεῖβ; δηά {π6 

{Ππ|6 Ἠδ45 σοης6, ἴῃ ἴΠ6 Ἰυάρτηδηΐ οὗ [μ6 ῥτζο)θοΐοτβ οὗ [15 δηΐεγ- 

ὈΓΙ56, ΠΘη 11 15 ῥὈγδοίίσδ Ὁ] ἴο σοι Ὁ η6 Βυ ἰ5ἢ δηα Απλοτ]οδῃ 

Β0ῇο] 415 ἰὴ [ῖἢ6 γΡτοάιιοίζοη οὗ 4 ογίϊοαὶ, σομργθ  ηβῖνα 

(οπληδηΐαγΥ {παῖ Μ011}1 ῬῈ δρσϑαβίὶ οὗ τλοάεγῃ ὈΣΌΙΙοΑΙ] ΒΟ Ο] ΔΊ ΒἢΡ, 

Δηα ἴῃ ἃ τηδᾶβυσγα Ἰοδα 115 νδη. 



ΤῊΕ ΪἹΝΤΕΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟΙἸΚΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΒΥ 

Μοϑοῖβ. Ομ δυΐος ΘΟ ΠΟΥ 5 ϑοης οὗ Νὸν Ὑοῦκ, δηὰ Μοϑϑιβ. 

Τ. ἃ Τ.β ΟἸασκ οὗ ἘδΙΡυγρῆ, Ρρύόροβα ἴο ρυ] 5 δυο ἢ ἃ. 56Γ165 

οὗ (Οοιησηθηΐαγσιθθ οὐ [ἢ6 ΟἹΪὰ δηὰ Νοὸν Τοϑίδιηθηϊῖβ, υπάθσὺ (ἢ6 

ΘαϊοΥϑἢΡ οὗ Ργοί. ζ. Α. ΒΕΙσΟ5, Ὠ.Ὁ., Π.1επ|., 1 Ατηογῖςα, δπά 

οἵ Ργοῖ. 5. Ε. ὈΕΙΝΕΕ, Ὁ.Ὁ., Π.1μπι., ἔογ [86 ΟἹ Ταβίδιηθηϊ, δά 
{δὲ Ἀδν. ΑἸΕΕΕΡ ΡΙΌΜΜΕΕ, .Ὁ.., ἔογ ἴδε Νεὲνν Ταβίδπχοηϊ, ἰῇ 
ατεδὶ Βυιίδϊη. 

ΤἼὮς (οχηπηδηΐασι θα 11 θ6 ᾿ηςογηδί!οηδὶ δηα 1η6Γ-Οἢ [655] Οηδὶ, 

Δα Ψ1]] 6 ἴτεϑ το Ῥοϊθιηϊοδὶ δηᾶὰ βοο]εβϑίδϑίοαὶ ὈΪ1Ϊ45.. ὍΠΟΥ 

Μ1}1 θὲ Ῥαβθα ΠΡροὴ ἃ ἱποσουρῇ οὔ 104] δίυαγ οὗ [6 οΥἹρΊηΔ] ἰοχίβ 

οὗ ἴ[ῃ6. ΒΙΌΪ]6, δηα Ὡροη οὔ τῖοαὶ πλθῖῃοαϑ οὗ ἸηοΓργείδοη. ὍΠΟΥ 

16 αεοβίρηθα ΤΠ ΘΗ͂Υ ἴοσ βιυπαάθηΐῖβ δηα οἰογρυίάθῃ, δηὰ νν}}} Ὀ6 

τ 6 1 ἃ οσομηρδοῖ 5ῖγ}]16. Εδοῇ Ῥοοκ 1] Ὀδ ργθοθάβα ὉΥ δὴ 

Ιηἰτοαποίίοῃ, 5ίδτηρ [Π6 ταϑυ]ῖ5 οὗ οΥἹΠ Π οἰδπὶ ΠΡΟ 1, Δηα ἀϊδοιι55- 

ηρ᾽ πῃ ράγτ4}}ν [6 αι ΒΟ 5. 511}} τοιηδιηὴρ ρθῆ. Τῆδ ἀοίδ!]ς 

οὗ οὐ] οἰδ Ὑν1}} ΔΡΡΘΑΣ ἴῃ ΤΠ6ΙΓ ΡΓΟΡΟΙ ΡοΪδοα ἴῃ ἴῃς ῬοάγΥ οὗ [86 

(Ομ θηΐδῖγυ. Ἐδοῦ ββθοίϊίΐοη οὗ ἴ(ηἢ6 Τοχὶ ψ}}} Ὀ6 ᾿ηἰτοάἀυορα 

ΜΠ ἃ ΡΑΥΔΡΏΓ͵ΑΘΘ, ΟΥ̓ ΒΌΙΩΓΩΔΙΥ οὗ οοηΐϊοηί5Β. ΤΘΟΠΏϊΟΔ] ἀδία1]5 

οὗ ἰεχίυδὶ δηά Ῥῃ]]οϊορίοδὶ οὐ ἰοἰδϑ Ψν11}}, Ὧἃ5. ἃ τι ϊθ, θὲ Κορί 

αἸβεηςοϊ ἔσοπι τίου οὗ ἃ ΠΊΟΥΘ ρϑῆθγδαὶ οπδγδοῖογ ; δηά ἴῃ [6 

ΟΙα Τεβίδιηθης [ῃ6 δχορϑίϊοδὶ ἢοΐθβ ΜΠ] 6 διγσδηρεα, 8ἃ5 [ὯΓ 85 

ΡΟΒ51Ό]6, 80 85 ἴο Ὀ6 βοῦν]: ΘΔ Ὁ ]6 ἴο βἰυἀδηΐῖς ηοΐ δοαιαϊηϊεα ψ ἢ 

Ἡδεῦγεν. Τηθ Ηϊβίογυ οὗ [ηϊογργοίδιίοῃ οὐ ἴῃ6 Βοοκϑ Ψ1} Ὀδ 

ἀθαὶϊε νι,  ΏΘη ΠΘΟΘΒΘΑΓΥ, 1 ἴῃ6 [Ιηἰτοαποίίοηβ, τ ΟΥ̓ 1ο 8] 

ὩΟΙΙΟ65 οὗ (Π6 τηοβί ᾿πηρογίδηϊ ᾿ςογαΐατα οὗ [6 δ Ὁ] 6οῖ. Ἡ]5ἴοσιοδὶ 

Δη4 ΑτΟΒΟΪορΊοδὶ αυδϑίοηβ, ἃ5 ΜΜ}Ὲ2}} ἂἃ5 αιθϑιοηβ οὗ ΒΙΌ]1ς Δ] 

ΓΠΕΘΟΪΟΡΎ, ἃγα ἰῃοϊι δα ἴῃ τμ6 ροΐδη οὗ [6 (ομηπιθηΐαγιθβ, Ὀαΐ 

ποῖ Ῥγδοίϊοδὶ οὐ Ἡου ]δῖοαὶ Εχαρεϑῖβ. ΤῊς Μο]υπηθ5 Ψ1}}] σοη- 

δ ταῖθ ἃ ΠΏ] ΟΤΏῚ 56 1165. 



ΤΙι6 [π|ογηδίϊ0π4| (081 ΟΟΠΙΠΙΘΠΙ ΖΓ 

ΔΕΒΑΝΟΕΒΜΕΝΤ ΟΕ ΝΟΙΌΜΕ5 ΑΝῸ ΑΥΤΗΟᾺΚΘ5 

ΤΗΕ ΟἿ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ 

ΔΕΝΕΘΙΘ. Τῆς δον. ΤΟῊΝ 5ΚΙΝΝΕΚ, .., Ῥγοίδϑοβοσ οἵ ΟἹ]Ἱὰ Ταοβίδιηθηΐ 
Τδηρύαρα δηα [1,|16γαΐαγα, ΟΟ] ρα οὐ Ῥχγεβογίοσίδηῃ Οδυσοῦ οὗ Επρ]δηά, 
Οδυ τ άσε, ΕΠπρ]δπά. 

Εχοῦυδβ. Τῆς ον. Α. Ἐ. 5. ΚΈΝΝΕΡΥ, Ὠ.Ὁ., Ῥχγοίοϑθϑοσ οἵ Ἡρθῦσγον, 
Τ]πϊνογϑιίν οὐ ΕΑ Ρυγρῃ. , 

ενιτιοσυϑδϑ. 1... δτεννίνσ, Μ.Α., δι ον οὐ ΝΥ δάμαμι (ο]]ορε, Οχίοτγά. 

ΝυΜΒΕΗ͂Β. Τῆς ον. 6. ΒΌΘΗΑΝΑΝ ΟκΑΥ, Ὠ.., Ῥγοΐδϑϑβοσ οἵ Ηδθῦτγον, 
Μδῃβῆε]α (ο]]ερε, Οχίογά. [Δ οτυ Κεαάν. 

ὈΕΟΤΕΗΒΟΝΟΜΥΎΥ. Τῆς Κδν. 5. Κ. ὍΚΙνΕΚκ, Ὁ.Ὁ., Ὁ .1.τ|., Ἀδριαβ Ῥτο- 
ἴε55ου οὗ Ηδῦσγεν, Οχίοσγά, [νοτυ Κεαάνγ. 

Ψ“ΟΒΘηΗυΑ. Τῆς Ἐδν. ΟΕΟΚΟΘΕ ΑΡΑΜ ὅΜιτη, Ὁ.Ὁ., 1.1,.Ὁ., Ῥχοΐδϑϑθοσ οὗ 
Ηδεῦτεν, τηἰϊεα τες Ομασγοῦ (Ο]]ερο, ΟἸαβρονν. 

υρῦαξ5. Τῆς ἕδν. ΟΈΟΚΟΕ ΜΟΟΒΚΕ, Ὠ.Ὦ., 1.1,."᾿., Ῥχγοΐδϑϑοσ οὗ Τἢ6ο0]- 
ΟΡΎ, Ηδιναγὰ [Πηϊνογϑιῖν, (δι γιάσε, Μδ85. [νοι Κεαάν. 

ΒΘαμυεξει. Τῇε Βεν. Η, Ρ. ὅμιτη, Ὠ.Ὦ., Ῥγοΐδβθοσ οἵ Οἱά Τεβίατηθηςξ 
Τλιογαίυτε δηὰ βίου οἱ οἰ ρίοη, Μοϑδάνη)]θ, Ρδ. [Δνοτυ Κεαάν. 

ΚΙΝΩΘ. Τῇο πεν. ἘΒΑΝΟΙΒ ΒΟΥ͂Ν, Ὠ.Ὁ., Ὁ .1.π|., 11,.Ὁ., Ῥτγοΐίοϑϑοσς 
οὗ Ηεῦτεν δηά (ορμῃμαῖα 1 δηριαροβ, ᾿] πἰοη ΤΠ ΘοΪορίσδὶ ϑοηληδῦυ, Νανν 
Υοτκ (ἰἰγ. 

ΟΜΗΟΝΙΟΙΕΘ. Τῆς ρον. ΕΡΨΜΨΑΚΟ [1,. ΟΥΚΤΙ5, Ὠ.Ὁ., Ῥγοΐξοϑϑοσ οὗ 
Ηδφῦτεν, δ]ὲ {Ππἱνεγϑιίγ, Νὰνν δνθῃ, (οηη. 

ΕΖΗΑΑΝΌ ΝΕΜΕΜΙΑΗ͂. Τῆς ον. ΠΟΥ. ΒΑΤΊΤΕΝ, Ρἢ. Ὁ., Ὁ.Ὁ., Ἐδοῖοῦ 
οἵ 81. Μαγκ᾽β Ομυτγοῦ, Νεν Ὑοσκ Οἰΐγ, βοπιειίμης Ῥτγοΐεβϑοῦ οὗ Ηερτεν, 
Ρ. Ἑ. Ὀϊνίη τ ὅσοδοοὶ, ΡΒ Δ εΙΡὨΐδ. 

ΡΘΑΙΜΘΒ. Τῇε ον. (ΗΑλ59. Α. Βεισσϑ, Ὁ.Ὁ., Ὁ .1.11|., σταάυδία Ῥτγος- 
ἔεβϑοῦ οὔ Ὑπεοϊορίςοαὶ Ἑπογοϊοροεαϊα δηὰ ϑυιαρο ο5, ) πΐοη ΤὨροϊορίοδὶ 
ΘΟΠΛΙΏΔΙΎΥ, Νὰν Ὑοτκ. [2 νοΐ. οτυ Δεαάνγ 

ΡΗΟΝΕΗΒΘ. Τῆς Εον. ΄. Η. Του, Ὁ.Ὁ., 1.1,.Ὁ., Ῥτγοΐδοϑου οὗ Ηϑθρτον, 
Ἡδγναγὰ {Ππἰνογβϑιγ, σδιῃ τ άρε, Μ455. [νοτυ Κεαάν. 

Μ4“ΟΒ. Τῆς Βον. 8. Ε. ὈΚινεκ, Ὁ.Ὁ., Π.1ἀπ|, Ἐδρίαβ Ῥγοΐεββοῦ οἵ Ηδ- 
Ὅταν, Οχίέοσά, 



ΤῊΕ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ͂ 

ΙΒΑΙΑΗ͂. (μαρβ. 1-ΧΧΧΙΧ, Τῇ δον. α. Βυσοηαάναν Ο6καυ, Ὠ.Ὁ., 
Ρτοΐεβϑου οἱ Ηδθργαεν, Μδῃϑβϑῆθὶὰ (ζο]]ερε, Οχίοσά. 

ΙΒΑΙΑΗ͂. (μδᾶρβ. ΧΙ κι ΧΝῚ. Τῆς Βδν. 5. Ε. Ῥκινεε, ἢ.}., Ὁ.1π|, 
Κερίυβ Ῥγοΐβϑϑθου οἵ Ηδθργεν, Οχίοσγά. 

ΨΕΗΒΕΜΙΑΗ. Τῆς εν. Α. Ε. ΚΙΕΚΡΑΤΕΙΟΚ, Π.Ὁ., Πεδη οὗ ΕἸγ, βοπιοϑίϊ πη 
Βερῖα5 Ργοΐεϑθϑοσ οὗ δοῦσαν, Οδηργιάρε, ΕΠ] δηά. 

ΕΖΕΚΙΕΙ. Τῆς Ἐδν. α. Α. ΟΟοΟκΚΕ, Μ.Α., βοπιείίπης Εε] ον Μαράδϊθη 
ΟΟἸ]ερε, δηὰ ἴῃ6 Ἀδν. ΟΗΑΚΙΕ5 Ε. ΒΌΚΝΕΥ, Π.1μπ|., ΕΞΙονν δηὰ 1 εοΐϊασογ 
η Ηεῦτγονν, 51. Το η᾽ 5 (οϊ]ερε, Οχέοσά, 

ΌΑΝΙΕΙ. Τῆς Ἐδν. ΤΟῊΝ Ῥ. ῬΕΤΕΒ5, Ρἢ. Ὁ., Ὠ.Ὁ., βοπιείπια Ῥγοίθϑϑοσγ 
οὗ Ἡεῦτεν, Ρ, Ἐ. ἰνιηϊυ ὅϑοῆοοὶ, ῬὨΙΔἀοΙρηα, πον Ἐεοίοσ οὐ 8ι. 
ΜιοΟΒΔ61᾽ 5 μαστοῦ, Νανν Υοσκ ΟἸιγ. 

ΑΜΟΘΒ ΑΝΌ ΜΟΘΒΕΑ. ΝΥΝ. Ε. ΗΑΚΡΕΚ, Ρἢ.., 1.1,..})., βοπιοίίπιο Ῥσαβὶ- 
ἀεηΐ οὗ ἰῃς6 {Π ηἱνουϑιιυ οὗ Γ(Βίοαρο, 11} 1Π0]15.Ψ [ΔΨ νοῖυ Κεαάνγ. 

ΜΙΟΑΗ ΤΟ ΜΑΘΟΑΙ. Ρχοί. ἴοην Ῥ. ΘΜΙΤΗ, [Πηϊνοῖϑιν οὗ (Βίςαρο; 
Ρτοί. ΟΒΑΚΙΕΒ5 Ρ. ΕΆΟΝΑΝΙ, Ὠ.)., ὕ]πίοη ΤΒδοϊορίοαὶ ϑεπιίηαγυ, Νοὸν 
Υοῦκ; Ν᾽) ΗκλΥνεδ ΑΚΡ, Ὁ.}Ὁ., 1.1,.Ὁ., Ἑάϊῖογ οὗ 7Ζ.ε 7πάεῤεπάεηί, Ναὸν 
Υοσκ; σοί. Τ᾿ υττὉ5 Α. ΒΕΨΈΚΒ. ᾿᾽ ηἰοη ΤΠδο]ορίοδὶ ϑειηίηαγυ, Νεὰν Υ̓οσκ, 
δῃηαᾶ Ρχοί, Η. α. ΜΊΙΤΟΗΪἧΙ,, Ὠ.})., Βοβίοῃ {π]νογβιγ. 

ΖΕΟΜΑΗΙΑΗ͂ ΤΟ υΟΝΑΗ. Ρτοί. Η. α. Μιτοηςξι, Ὠ.Ώ., Ῥχοί. 0 Ν 
Ῥ. ΘΜΙΤΗ πᾶ Ρτχτοί. [. Α. ΒΕ ΕΚ. 

ΕΘΤΜΗΜΕΗ͂. Τῆς Ἐδοδν. 1,. Β. ῬΑΤΟΝ, Ρῇ.)., Ῥσγοΐοθϑθοσ οἱ Ηδργον, Ηδτζί- 
[οτὰ ΤὨδοΪοσίοα] ΘΕ ΠΏ ΔΓΥΥ. [751 }ὴγε:ς. 

ΕΟΟΙΕΘΙΑΘΤΕΘΒ. Ρτχγοί. ΟΕΟΚΟΕ Α. ΒΑΚΤΟΝ, Ρἢ.., Ργοίδϑϑθοσ οἵ Β:0]1- 
οἱ 1Ἰ|ογαΐαγε, Βσγῃ Μανντ (ΟἸ]αρο, ΡΔ. [Δ νοτυ Κεαΐγ. 

ΗΤΗ, ΘΟΝΟ ΟΕ ΒΟΝΑᾺΘΒ ΑΝΌ ΙΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΘ. Ἐδν. Γ(ΗΑΕΚΙΕΒΑ. 
Βκισσϑ, Ὠ.Ὁ., .11π|., Ῥτοίδβϑογ οἵ Τπεοϊοριίοδὶ Ἐπογοϊορεβάϊα δηὰ ϑγη- 
Ὀο] 165, [πἰοῃ Τ Βεοϊορίσαὶ ϑθπηίηαγυ, Ναὸν Υ̓οσκ. 

ΤΗΕ ΝΕᾺΥ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ 

86τ. ΜΑΤΤΗΕΝνν. Το Βον. ΝΠ ΠΗΒΥ Ο. ΑἸῈΝ, Μ.Α., Ἐξ ον δηά 

ΤἸιεοἴαγον ἴῃ ΤΠΘΟΪΟΡῪ δηὰ Ηδῦγεν, Εχοῖοσ (ο]]ερε, Οχίοσά. [οτο Κεαάν. 

56τ. ΜΑΗΚ. Βεν. Ε. Ρ. ουτρ, Ὁ. Ὁ... βοπιείίπια Ῥχοΐδβϑοσ οὗ Νὸνν Τεβίδ- 

τηθηὶ [ἡτογαίασε, Ρ. Εἰ. Τὐνιη ὅϑόῃοοὶ, ἢ] Δα] ρἢϊδ. [Δ ῖοτυ ΚἈεαάγ. 

ΘΤι ιυκε. Τῆς ον. ΑἸΕΚΕΡ ΡΙΌΜΜΕΚ, Π.Ὁ., βοπιαίΐπηα Μαϑβίοσ οἵ 
τὐπιϊνογϑιῖν Οο]]εσο, Βυγμδπι. [Δ νοτυ Ἀεαάνγ. 



ΤΗΕ [ΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟΙΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ 

ΘΤ. υΟΗΝ. Τῆς Νεῖν ρν. ΙῸῊΝ ΗΈΝΕΥ ΒΕΚΝΑΚΡ, Ὁ.}., θεδη οὗ ϑ8ι. 
ῬΔΙΓΙ Κ᾽ 5 δηά 1 δοΐϊυγοῦ ἴῃ ΠΙνΊηΥ, {π᾿ἰνευϑν οὐ ΘυὈ]1η. 

ΜΑΗΜΟΝΥ ΟΕ ΤΗΕ ἀΟΒρεξειϑ. Το ον. ΝΠΙΑΜ ΘΑΆΝΡΑΥ, Ὠ.Ὁ., 
11,1).,ὄ 1λὰγ Μαγραγεῖ Ῥχγοΐβϑβϑοῦ οὗ Ὀἰνιηϊγ, Οχίοσγά, δπὰ {πθ Ἐδν. ΝΝΙ,- 
ΙΤΟυΘΗΒΥ (Ὁ. ΑἸῈΝ, Μ.Α., Εδι]ον δηὰ 1θοίαγεσ ἴῃ νη" δηᾶ ἩΘΌΓΕΥ, 
Ἐχοῖοσ (ο]]αρο, Οχίογά, ᾿ 

ΑΟΤΒ. Τῆς Ἀδν. Γ. Ἡ. Τύυκνεκ, .Ὁ., Ἑεϊ ον οὐ Μαράδίθη (ο]]ερα, 
Οχίοστά, δῃηά ἰε Ἀδν. Ἡ. Ν. Βατε, Μ.Α., Ἐχαχηϊηΐηρ ΟΒδρ δίῃ ἴοὸ τῇς 
ΒΙ5ΠΟΡ οὗ [,οπάοῃ. , 

ΗΠΟΜΑΝΒ. Τῆς Βδν. ΊΠΙΑΜ ΘΑΝΡΌΑΥ, ).Ὁ., 1.1,.., Ταὰν Μασγραγεῖ 
Ρτοίεβϑοσ οὗ ΠὨὶνὶηγ δηα ζαποη οὗ Ογιδὶ Οματγοῦ, Οχίογά, δπὰ {πὰ Εαν. 
Α. (. ΗΕΑΡΙΑΜ, Μ.Α., Ὁ.}., Ῥσίποῖραὶ οὐ Κιηρ᾽5 (οϊϊερε, ᾿οπάοῃ. 

[Δ οι ιεαάγ. 

ΟΟΗΙΝΤΗΙΑΝΘΒ. Τῆς Εἰρῃι αν. ΑΚΟΘΗ. ΕΟΒΕΚΤΘΟΝ, ἢ).Ὁ.,1.1,.., Τιοτά 
ΒΙβδορ οἱ Ἐχεΐογ, αηὰ ῬΑΝΘΟΝ ἌΝΑΙΚΕΚ, Π.}0., ΤὨεο]ορίςοαὶ Ταῖοτγ ἴῃ ἴῃς 
{π|νουϑν οὗ Τυυγῇδπ). 

ΟΑΑΙΑΤΙΑΝΘΒ. Τῆς ἔδν. ΕΚΝΕΒΤ Ὁ. ΒΌΚΤΟΝ, ).Ὁ., Ῥτγοΐξεβϑοσ οὗ Νεῖν 
Τεβίδιηθδηὶ {{|ογαΐαγθ, [7 ηἱνευϑ υ οὐ ΟὨίςσαρο, 

ΕΡΜΗΜΕΘΙΑΝΒ ΑΝΌ ΟΟΙΟΘΘΙΑΝΒ. Τιε ον. Τ. Κα. ΑΒΒΟΤΊ, Β.Ὁ., 
.1αιι., βοιηδίπης Ῥγοίεβϑοσ οὗ ΒΙΌ] 1 αὶ ατεεῖ, Τυϊηγ (Ο]]εσο, Ὠ]Ὀ] 1, ποῦν 
1 γαγίδη οὗ {π6 581η6. [νότου Μεαάνγ. 

: 

ΡΗΠΙΡΡΙΑΝΒΘ ΑΝΡΌ ΡΗΣΙΕΜΟΝ. Τῆς ἐὸν. ΜΑΆΥΙΝ ἴδ. ΝΊΙΝΟΕΝΤ, 
Ὁ. Ὁ., Ῥτοΐεββογ οὗ ΒιΌ]1.04] 1 1|6γαΐατγε, ᾿ὐ πίοι ΤὨδο]ορίοδὶ ϑϑιλίηδγυ, Νεν 
γοσκ Οἰἰν. [Ψνοῖν Κεαάνγ. 

ΤΗΕΘΘΑΙΟΝΙΑΝΒ. Τῆς δν. ΤΑΜῈ5 Ε΄ ΕΆΑΜΕ, Μ.Α., Ῥτγοΐεϑϑοσ. οἵ 
ΒΙΌ]ςα] ΤὭδοϊορΥ, ᾿᾽πίοη ΤἽ ΠΘο]ορίςοδὶ ϑεοιηίπμαγυ, Νὲν Ὑοσκ. 

ὙΜΕ ΡΑΘΤΟΗ͂ΑΙ. ΕΡΙ5ΤΙΕΘ5. ΤῇςἪε ον. ΝΑΙ ΤΕΚ Γοςκ, Ὠ.}., Νναγάρῃ 
οὗ ΚΟΌΪΟ (Ο]]ορε δηά Ῥγοίεββοσ οὗ ἔχερεϑιβ, Οχίοσάα. 

ΜΕΒΗΕΝΝΒΘ. ΤῇεἪε δν. Α. ΝΑΙΆΝΕ, Μ.Α., Ῥγοΐεββοσ οὗ ἢ εῦτεν ἴῃ Κὶηρ᾽ 5 
Ο(οΙ]ερε, Τ᾿ οηάοῃ. 

5Τ. ΚΑΜΕΒ. Τῇο Εδν. [ΑΜῈ8 Η. ἘΟΡΕ5, ἢ.Ὁ., Βυββευ Ῥσγοΐίδϑο οὗ Νεῖνν 
Τεβίαμπηθης Οσἰοίβιῃ ἰη Ηδγναγά [ΠΝ Ύβιγ. 

ΡΕΤΕΗ͂ ΑΝΌ υυρέξ. Τῆς Ἀδν. ΟΗΑΚΙΕ5 Βισο, Ὠ.Ὁ., Ἀερίαβ Ῥγοΐθϑϑοσ 
οἵ Εςο]δϑἰδϑίῖςαὶ Η ̓ βίοσυ δπὰ (δηοη οἵ (γὶϑὶ Ομαγοι, Οχίογά, [ῖοτυ Κεαάγ. 

ΤΗΕ ΕΡΙΘΤΙΕΘ ΟΕ 5ΤΟυΟ ΗΝ. ΤῇςοῇἜεν. Ε. Α. ΒΕΟΟΚΕ, Β.}., ΕΔ ον 
δηα ὈΙνΝΊΠΗΙΥ 1, δοΐαγου ἴῃ Κιηρ᾽ 5 (Ή]] σε, (δι τ ἄρα. 

ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. Τῆς ον. ΕΟΒΕΕΤ Η. ΟΠΑΚΙῈ5, Μ.Α., Ὠ.Ὁ., Ῥχγοΐεξϑοσ 
οὗ ΒΙὈ]1ς4] αταϑεῖϊ ἴῃ {πε {π᾿ἰνεγϑν οὐ ὈυὈ] η. 



ΠἰοΠΖθα Ὀγ (ὡοοσίο 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΕἘςΓ(ΙΕΘΙΑΘΤΕΘ 



ΠΟ Ζθα Ὀγ (ὡοοοίςο 



ΤΗΕ ἱΝΤΕΕΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ 

Α 

ἙΟΚΙΤΙΓΟΑΙ, ΑΝ ἘΧΕΟΕΤΊΙΟΑΙ, 

(ςΟΜΜΕΝΊΑΚΝΥ 

ΟΝ 

ΤῊΝ ΒΟΘΟΚ Οἷ ΟΠ ΔΙΑΛΤῈΝ 

ΒΥ 

ΘΕΟΒΚΟΕ ΑΑΒΟΝ ΒΑΕΤΟΝ, Ρη.Ὁ. 
ῬΚΟΕΈΕΒΒΘΟΕΚ ΟΕ ΒΙΒΙΙΟΑΙ, ΠΤΕΚΑΤΌΚΕ ΑΝΡ 5ΕΜΙΤῚΓ ΤΑΝΟΌΛΟΘΕΒ 

ΒΚΑΥΝ ΜΑΧΚ ΟΟΙΕΟΕ 

ΝΕ ΥΟΚΚ 

ΓΟΗΑΒΝΙΙῈΒ ΘΟΚΙΒΝΕΕΘ 5ΟΝ 

1008 



ΟΥΧᾺ ζϑγηφως 

9.5 

εὐλι 

το 

χ 1 

ΟΟΡΥΒΙΟΗΤ, τοοϑ, ΒΥ 

ΓΗΛΕΙΕΘ ΘΟΕΙΒΝΕΒΚ᾽ 5ΟῸΝ95 

ῬΟΡΙ 5ῃοαὰ Μᾶγν, τροῖ 



ζο 

ΜΥ ΒΕΟΤΗΕΕ 

ΤΟΘΗΑ ΤΠΤἸΝΌΙΕΥ ΒΑΒΕΤΟΝ, Μ06. 

ΨΉΟΘΕ ΟΘΕΝΕΚΟῦΘΣ ἘΝΟΟΕΒΑΟΘΈΜΕΝΤ 

ΑΝῸ 5Ε1Ἐ-ΘΑΟΕΙΕΙΓΕ ΟΡΕΝΕΌ ΤῸ ΜῈ 

Α 5ΤΌΡΕΝΤ᾽ 5. ΟΑΕΕΞΕΕ 

ΤῊΙΒ ΝΟΙΜΕ 15 ΑΕΡΕΟΤΙΟΝΑΤΕΙΥ 

ὈΕΡΘΙΟΘΑΤΕΡ 

10 7537 



ΠἰοΠΖθα Ὀγ (ὡοοσίο 



ΡΕΕΒΕΑΓΕ 

ΗΕ [ΟΠ] οσίηρ ρᾶρ65 ΑΓῈ ἃ Ρ]δ1η σΟΙΏΙΘΏΓΑΙΥ οἡ (ἢς ΒοΟΟΚ 

οὗ ἘοἸοϑιαϑδῖθοβ. ὙΠοθῈ νῆΟ δχρεοΐῖ ἴοὸ μπᾶ ἤδγα [6 

δΔανοοσδοῦ οὗ δῖ δηᾶ 5βἰαγί]ηρ [ΠΘΟσ 65 οὐ [15 ἐδβοιϊηδῖ- 

ἸΠΡΙΥ Ρεγρ!οχίηρ ὈοοΚ ΜΠῚ2 Ὀ6 ἀϊβαρροϊηιεα, [ἢ [Π6 ἡυάρπιεηί 

οὗ ἴῃς ψΠΠῸΙ ΤΠ6͵Γ6 ἢᾶ5 Ὀδδη βοιῃείῃιηρ ἴοο τποἢ οὐ {Π658 

[ΠἸ]ὴΡ5 ἴῃ τς τεοθηΐ ΠΠογαῖΐυσα οἡ Ομ θη. Αἢ Θῃάθανου 15 

τηδάς ἴῃ [6 ο] νην Ρᾶρθ5 ἴο Θχαηηηδ [ἢ6 πηρογίδηϊ ΓΠΘΟΙΙΘ5 

οοποογηΐηρ {πε ὈΟΟΙ, θοίἢ ἀποίεηΐ δηά τποάσγῃ, ἰῇ δὴ πηρδγίϊαὶ 

ΒΡΙΓΙΙ, δηα ἴο ρὸ ἴῃ ἴῃ ἐοσηδίοη οὐ Ἰπᾶάρτηθηΐβ,  ΠΙΠΘΓ (ἢ 6 

εν ἄθηος ροϊηῖΐβΊΎ Οδνίουβὶγ, ἴῃ ἰγϑαίϊϊηρ ἃ ψοσΚ ΜΏΙΟ, Πδ5 

Ὀδδη βιυἀϊοδα 50 ΤΏΔΩΥ σΘηζΌΓΙ65, [Π6ΓῈ 15 Π|16 Ορροσίυ ιν ἔοῦ 

ΠΟΝΘΙ αἀἰδοονεοσγ. ΟΟΔΒΙΟΏΔΙΠΥ τἢ6 ΨΓΠΕΙ ἢᾶ5 ἐουηα Ὠϊτη56} 

ἀξ σηρ ἔγοσλ 411] ὨΪ5 ῥγεάδοεϑβοσϑ, θαϊ το ἢ ποτα οὐΐθη ἴῃς 

δον ἄθηος ἢᾶ5 ροϊηϊβα ἴο ἃ σοῃοϊυβίοη δἰγεδαν δηςοὶραῖεα ὈγῪ 

ΒΟΠΊΘ ὈΓΟΝΙΟ5 ΟΓΚΟσ. Ηαδ οδηπμοῖ ΠΟρΘ {παῖ 15 σΟΠΟΙ 5005 

Ψ11 σοταπηθη ἐμειηβεῖνεϑ ἴο 411 ἢἷβ οο]]βάρτοβ, θαΐ 1ξ [Π15 σοὰ- 

ΤΑΘΏΑΓΥ 504]] αν ἃ ραγί, Βοψανεῦ ὨυΠΏ0]6, 1η ΓΘΟδ ]ηρ ΟΥ- 

ΟἸΒΠῚ ἴο ΓΕΡΊΟΠΒ ἴῃ ΜΏΙΟΏ [Π6 ενἄάθησςα 15 5 ΠΟΙ ΘΏΓΠΥ ΟὈ]οῖνα 

ἴο ρῖνα βοὴδ υ]] παῖ ῬΓΟΠΊΪ56 οὗ ἃ σο Β6 5115 οὗ Ἰπαρτηθηΐ Οἢ 

[ῃἢ6 ραγί οὗ ϑοῆοϊασθ σοποοσηϊηρ [6 ῥγοῦ]εη5. ἰηνοϊνεά, (ἢ 6 

Ιαθοσγ Ἄεχρεηάξά ἀροη 11 ΨΜ1} 6 τπιογα [ἤδη γεναγαθά. 

Τῃ σομοϊ βίο, ἀδϑίσα ἴο ἜΧΡΓΘ 55 ΤΥ [ἤδη Κ5 ἴο τ. Ηδηβ Η. 

ϑΡΟΟΙ, οὗ [6γ βάθη), ἕο Ρ]δοίηρ δὶ τὴν ἀϊβροβϑδὶ ἢ]5 οο]]δίοη 

οὗ βοῆς Μϑ5. οὗ [ῃἢς Οτεεῖς Νεγβίοη οὐ ἘΣ οο]εϑιαδίθϑ ἴῃ [ἴῃ6 
ΤΠΑΡγασΥ οὗ τμ6 σμυγοῃ οὗ ([ἢῈὲ Ηοὶγν ϑερυϊομογ; ἴο Ῥχοΐδβϑοῦ 

Ῥδὰ] Ἡδυρί, ἔογ ρεογγα τῆς Π16, ἴῃ 5ρ0116 Οὗ τὯΥ αΙΒΌΘΙ1ΘΕ 1 Ὦ]5 

ΤΘΊΓΙΟΔΙ (Πϑοῦγ, ἴο 156, ψΜΜΏ1]16 τοδάϊηρ ΤΥ Ῥσγοοΐῖβ, δάνδησθ 
ν 



Υ] ΡῬΡΕΕΕΑΓΕ 

5ῃεοῖ5 οἵ ἢ15 ᾿Ζεόγσι 7 χέοῦ Ἐειεϊαφέος, ἴο της ΕΑ οΥ, ῬΥΟΐδββου 

ΟἸμαγεβ. Α. Βγίρρϑβ, ἔοσ Π15 Περι] οΥ ΠἸοἰβηβ δηα τδην Κἰπᾶ- 

ὭΘ5565 ΜΨΏ16 ἴῃς ὈΟΟΚ 85 θδθη ρδβϑίηρ [Ὠγουρἢ [ἢ ῥσοβ5; δηά 

ἴο ΠΥ ΜΊ]ΐΘ, ἔοσυ ΠΘῚ ν᾽ ῦ]6 δἹα 1η τοδάϊηρ (Π6 ῥσοοΐϑ. 

ΟΘΕΟΚΟΕΞ Α. ΒΑΚΤΟΝ. 

ΒΒΥΝ Μάᾶν, ΡΑ., 

ΑΡΓΙῚ] 2η4, τ9οδ. 
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Ηδοχ. 

ἣ: 

1.α. 

ΑΒΒΕΕΥΙΑΤΙΟΝΘ. 

Ι. ΤΕΈΧΤΘ ΑΝῸ ΝΕΕΒΘΙΟΝΘΟ. 

τε Τα Αγαρὶς Νογβίοη. 

Ξ- ψεγϑίοη οὗ Ααυ]]δ. 

ΞξΞ- ΑἸάΐπο ἰοχί οὗ ὦ. 

-ς- ΑὐἰμουϊζΖοα ΨΜεχγϑίοη. 

-- Βδοσ ἂς 6] :}Ζϑοῦ, ΗΘΌ. ἰοχί. 

Ξε ΤΏς (ΟΠχοηίοϊοσ, δυίμοσ οὗ 

Γῇ. ἘΖσ. Νε. 

Ξ- Τῇε Πεαυϊεγοποιηΐβί ἰη Ἀΐ., 

Ϊἴὴ ΟΕ Ῥοοκβ Ποαυίεγ- 

οηοπὶὶς δυῖμοσ οὗ Εεο- 

ἀδείογ. 

Ξε ἘΡΡῃγδοΠΊ ς βουσοοβ οί Ηοχ- 
δίευςἢ. 

ΞεΞ ΕΠ ἢ Ψεγβίοηβ. 

ΞΞΞ Οστεεὶς ϑερίυδρίηϊ Νογβίοῃ, 

ψαίίοδη ἰεχί οὗ ϑινείε. 
ΞξΞ Τῃε ΑἸεχδηασίηδ ἰοχί. 

- Τε Ναίίοδη ἰοχί. 

Ξε (οάεχ ἘΡἢμγδδηὶὶ. 
ΞξΞ ΤΠ διπαίες ἰεχί. 

--Ξ (οαεχ Ψεηρίι8. 

Ξ- Ἡδργον σοηϑοηδηίδὶ ἰδχί. 

Ξ-Ἢ- (οάβ οἵ Ηοϊ]ΐπθθθ οἵ {ῃ6 

Ἡεχαίοιςῆ. 

ΞΞ- Τίς ΗἩοχαίευςἢ, 

Ξε Τυάαὶς βουσοαβ οὗ ἴῃ Ηδθχα- 

ἰδυςἢ. 

Ξξ- Τεύοιιθ, (οσητηθηίδγΥ. 

ΚῈ - Τῖε Οορίϊς Νοετβίοη. 
Κι. - ΚΒΙΏΡ, ἰἢς Ηερτγον ἰοχί ἂξ 

νΥϊ 6 η. 

Έ -- ΟἹ 1,Αἰἰη Νογϑίοη. 

Μα49. ΞΞ- Μδβθοΐᾶ. 

ΜΎ. -- ὙπεμΜαβϑοσγείροϊηϊδαϊεχί. 

ΝΤ. -- Τε Νὸν Τοβίαδπιθῃί. 

ΟἿ. - Το ΟἹὰ Τοβίδπχοηΐ. 

Ὁ Ξεὸ ΤΠ ῥγίθβιν βουγοθϑ οἱ [ῃς 
ἨἩδεχαίθυςῃ. 

Οὐ. τ Ο.τᾶ, εὲ Ηδεργον ἰοχί 85 
Γοδά. 

Ε. Ξε ΤἼπε ἘΕεάδοίοσ, οὐ δαϊίογ. 
ΕΝ. Ξε Το Βονιβθα ψεγρίοῃ. 

Ἐν. - Τἢε πιᾶγρίη οὗ πε Εδν βοά 
Ψεγβίοῃ. 

ὃ Ξὸ Τῇὴε ϑγγίας Ῥεβηίο ψοῖ- 
βίοῃ. 

ΘΗ -- ϑυγίδο- δχαρίδγ Νοχβίοῃ. 
Σ τὸ ΤΠ Νεγβίοη οὗ Θυπ Δ ο ἢ 5. 

Φ Ξὸ Τῆς Ταγριπι οΥΓ Ατδιηδίὶς 
ψοεγβίοη. 

᾿: ΞΞ- ΤΏε Ννυϊραίε ψεγβίοη. 
νγββ. ΞξΞ Ψεγβίοηϑβ, 5118}}γ δηοϊθηϊ. 

ΝΙ. - Τε ΜΝ» ιβάοιῃ 1Τιἰϊεσαΐασο οὗ 

{ἢ ΟΥΤ. 

Θ Ξε ΤΠε Νογείοη οὗ Τ᾽ ῇεοάοίϊδη. 
ἿΧ 



Π. 

Απὶ. 

Βδζσ. 

Β5. 

1, 2(ῃ. 

Γοι!. 

Ι, 2 ΟΥ. 

ςι. 

Ὦη. 

Ὠιΐῖ. 

15.3 

Αυρ. 

ΒΒ. 

ΑΒΒΕΒΝΙΑΤΙΟΝΘ 

ΒΟΟΚΘ ΟΕ ΤΗΕ ΟἿ ΑΝῸ ΝΕΙ͂Ν ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΟ. 

Ξε Απιο. 

-Ξ- Βασι ἢ 

-Ξ Ἐςο]οϑιαϑίουβ οὗ Βοη 5͵᾽Γὰ. 

Ξε σᾧ, 2 (γοη!οϊοϑ. 

Ξ--- (᾿Ο]Ἱοβϑίδηβ. 

ΞΞῚ, 2 (ον Πϊ8η5. 

τΞ ( δηίϊο]εβ ξξ, Τα δοηρ οὗ 

5ΟΙΡ5. 

ΞΞ Ὁδηῖεὶ. 

ξΞ-- Θ.ευ( ΓΟΠΟΙΏΥ. 

τς Ἐσοϊ]οϑἰδϑίθβ. 

τς Ἐβίμου. 

Ξ-- ἘρΡμοϑβίδῃηβ. 

Ξ- ἔχοσυϑ. 

-Ξ ΕΖοκίοὶ. 

Ξ-- ΕΖγᾷ. 

-Ξ- (ὐδηρϑῖβ. 

--Ξ (ὐα]αἰ δη8. 

-- ΗΔΌΔΚΚΟΚ. 

-- Ηθῦγονϑ. 

ΞΞ- Ηδρραὶ. 

Ξε Ἠοβοϑδ. 

Ξε βαυὶν ραᾶγίβ οἵ 153] δῇ. 

ΞΞ ΟΧ]]ς ρᾶτγίβ οἱ 1βαϊδῇ. 

Ξξ ροβί- οχ!]Π[οὦ ρᾶγίβ οὗ 1581}. 

Ξ- 700. 

Ξξ- Τεγε 18}. 

-: 7ομη. 

ΞΞ- Τοεὶ. 

71οη. τῷ 7οπμδῇ. 

7105. 5Ξξ 7οβῃυδ. 

7Τυ. ΞξΞ Τυάρεκ. 

Ι:,2Κ. -ξὸσ, 2 Κίηρϑ. 

1,8. Ξ 1 ,δτηθηςϊδίϊοη. 

1,Κ. Ξε Τακα. : 

Ι,ν. ξξε 1 ,ονζ οι. 

Μ8].. -ῷὲ Μαϊδεοῆῃὶι. 

1,2 Μᾶδς.ΞΞ τ᾿, 2 Μδοοδῦθαβ. 

ΜΙ. τΞ- Μιοδῇ. 

ΜΚ. Ξ-- Μαδγκ. 

Μι. ΞΞ Μαίίπον. 

Νᾷδ. ΞΖ Νδῇῆυπ)ι. 

Νε. ΞξΞ. Νομοι)ίδῃ. 

Νυ -Ξ ΝΌΠΡΟΙΘ. 

ΟΡ. Ξε ΟΡδαΐβδῃ. 

ῬὨΙ. Ἢ ῬΕΠΠΙΡΡί4η5. 

Ῥυ. - Ῥσόνογθϑ. 

Ρ5. ΞΞ Ῥ94]Π18. 

Ο. ΞΞ- Οομβο]είῃ οὐ Εςοϊ]οβἰαϑίαβ. 

Οοἢ. 5Ξ Οομεϊςίῃ οἵ Ἐςοϊεϑιδϑίθϑ. 

Εον. τῷ Βονεϊεδίίοηῃ. 

Εομ. -ξΞ- Βοπ,δηϑ. 

Ευ. Ξ-- ΒυΙἢ. 

Ι, 29. ξΞξ χ, 2 ϑαχηασὶ. ᾿ 

1, 2ΤΠ65. Ξξξ τ, 2 ΤΙ βοϑϑδ] οηΐδηβ. 

1, ΤΙ. Ξξ 1, 2 ΤΊ οί. 

Ζε. Ξ- Ζεομδιδῃ. 

ΖΡ". ΞξΞ Ζερῃεαηΐδῃ. 

ΠῚ. ΑΥΤΗΟΚ5 ΑΝῸ ΨΕΙΤΕΒΘ. 

ΞΞ Αρεὴ ΕζΖγδ. 

ΞξΞ Αυρῃυίηα. 

ΞΞ Ηεργενν δηά Ἐπρ] 5} 

Τ,οχίςοη οὗ ἰῃς ΟἹ. 

εαϊεα ὃν Ε. Βτονη, 

5. ΒΕ. Ὀγτίνογ, Ὁ. Α. 

Βτίρῶβ. ὌΤΠε εὐϊΐογ 

ΒΡΘΟΙΔΙΥ τοίετγεα ἰὸ 

Ϊῖ5 αοβισηαίεα Ὀγ 

ΒΏΌΒ. Ε. Βτονῃ, 

ΒΒ. 5.ὄ Ε. θηνοσ, 

ΒΩ.Β. ΓΟ. Α. Βεῖρρϑ. 

ΒΑΓ Ηερ. τῷ Βᾶγ Ηερτει8. 



ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ χὶ 

Βε. Ξε (. Βϑεοσ. Ἐν. ΞΞ Η. Ἐννα]ά. 
ΒΙΟΚ. ΞΞ (Ὁ. ΒΙΟΚΕΙΙ, Ῥὰς Βμολ Ἐπ. Ξ ἢἰϊ5. 1Ζεῖιγθ. ἀεγρ Τοῦ. 

ἸΚομοϊοί. ϑῤγαοσΊο. 
ΒΟ. Ξε Εὶ, ΒΟιίίομογ. 
Βτ. ΞΞ (.Α. Βεῖψρϑ. Εὰ. ΞΞ 7. Εὔχβι. 
Βγ.ΜΑ ΞΞ- Μεββίδῃ οἵ {πῈ Αροϑ- 

165. σεη. Ξξ σδῆυηρ, Ἡγογάς οΥ Κο- 
.ΒγΜα Ξε Μεβϑίδῃ οὗ (πε (οϑβ- μεϊοίἤ. 

ΡεΪβ. σα. ΞΞ (εβεηΐυβ, Τ᾽ βδδαμγις. 
Βτ.ΜΡ ΞΞ Μεβϑίδηϊς Ῥσορῆθου. |6(.65.8υ. Ξε (ὐδβεηϊυβ, γγόγίογθμοὶ,, 
ΒΙΗ5 Ξε: ϑιυάγ οὗ Ηοὶν ϑετίρι- τ 31} δα. 

ὉΓΕ. 6 65.Κ. ΞΞὸ ἢἰῖ5 ΗδἊρ. ατδηιϊ., δά. 
Βγ.ΜΕΧ. Ξῷὸ Ἡΐρῃοεσ Οὐ ἰοΐϊβη οὗ ΚαυϊΐΖεςῇ. 

[86 Ηεχαίευομ. 665." Ξε ἢἷβ ζοϊγρεδάμαο. 
. ΟΙπ5. ΞΞ- Οἴπβρυτγρ, Οολοϊοίδι. (αἱν. Ξε Τομη (αϊνίη. ὄν: -- Οτᾶϊζ, Κολιοϊοί. 

Γμε. Ξε Τ. Κ. Οβεγησδ. Οιοῖ. ἘΓΕ 
ΟἸΨΒ. πτΕΊρμνυ, Ομαϊά. γγόγίον- 

δμοί. Η. Ξε ὟΝ. Ε. Ηδγρεγ, ΗΠ εὕγει 
ζο. τα Ὁ. Η. Οογηῇ!!. γηίασ. 
ΠΟΤ. Ξ-- ΟΠ ΟΊ ΟΥ̓ Τεχίς ον Ἰ ἢ. -- Ρ. Ηδυρί, Κοὐιοίοι]ι 

Βαῦγ ἰοπΐαῃ ᾿ Ταδίεἰς δα Εοοἰοοίαςί65. 
5 ἼΠ 6: ΒΥ̓Η ΣΙ ΔΕΝῚ ΗΕεὶ]. Ξε Ἠε ροίεάι, Ἐροοϊοςίας- δΟΜΊΠ. ΗΝ 

Ὠδ. -- Πανίάβομ, Ἡφόγου] Ἠδπρ. -Ξ- Ηεπρβίβηρεσρ. 
ϑγηπίακ. ΗΠ. ΞΞ Ε. Ηἰϊϊζίρ, εοἰοδίαςί65. 

Ὠδί. ΞξΞ ᾿δίῃο, Ἐεοοϊοςίασίος. ΗουΡ. ΞΞ Ὁ. Ε. Ἠουβίραηί. 
8. ΞΞ Ηδβίϊηρβ᾽ ΟΠ] ΟΠΔΤΥ ; 

οἵ (πε ΒΙΒΙ]6. 78. ΞξΞ ]ϑίγον, ζ οί. οὗ 16 

Ἀεὶ. Ξε ΕΥδὴζ Πε]Ζϑοῦ, ας Τατε., ΤΑΙτα. δη4 Βμεῖ,; Κο)ιοϊοι]ι. ΜΙαγδϑηϊς 1,11. 

Ὠδά. Ξ-Φ Ὁ δαειείη, εοοἰδείαςίος 1810. ΞΞ ]ουγπαὶ οἔ ΒΙΒ] κα] 1.{ἰ- 
Ὅτ. Ξε 5. Ε. Ὀγίνογ, Ἐροϊοςί- ογαίυγα. 

αϑδίες ἰῃ ΚΙ(61᾽57ῈΕ. ΞΞ 7658 Ἐπογο!οραάϊα. 
Βίδία Ἡεὺγαΐσα. 7εγ. Ξξ ΤοπΊθ. 

Ὠτ. ΞΞ Ηερ. Τϑηβ65. ]7ο5.ἅπε, ΞΞ ΕἸ. 7οβερῆυβ, Απέφᾳ- 
γι ῖϊπῖ. ΞΞ Ιηἰγοάαποίίοη ἴο 11ς16γὰ- μος. 

ἴυτε οὗ ΟΥ. ]105.Β8]7. -ΞΞ ΕἸ. 7οβερῆυβ, ἤζανς οἵ 
ἐμὲ ὕειυς. 

ΕΒ. ΞΞ Ἐπογοϊορααϊα ΒΊΡ]Ιςα. Τ70Β. ΞΞ. ]ενίβῃ Οὐδγίεσὶγ Βθ- 
ΕΚ. Ξε ΕἸϑίοσ. νίαν. 
ΕΡΗ. 5.01. Ξξ Ἐρἤγδδθπι ϑυτι. 
Ευτ. ΞΞ Ευτίηρεγ, Μαϑκογαϊμοκί ͵ ΚΚ ἀγλ. ΞΞ Α. 5. Καπιεπείζκυ. 

Ε. ΚαυΐίΖβοῃ. ἄες Κολοίοίζι. Κδυ. -ξΞ 



ΒΕ1.}}}8 

ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ 

--- Βεη]. Καοηηϊοοίί, γ᾽ εἰμι 

Τοεείαμποηπί ΕΠ 6- 

δγαΐομα οὐηὶ υαγίϊδ 

ἰοοϊομῖδι5. 

το ΤΠ δηΐεὶ Κἰπιοῆὶ (Ὁ δπ- 

οἢϊ). 

-- ὀεα. ,Ὗἧἠ. Κυορεὶ, δας 

Βιοῖ; Οοἠιοίοίι. 

- Ε. Ε. Κδηΐρ, Ζολγρε- 

δάμάς ἀεν Ηεῦ. 

2 γαοἾια. 

-- Α. Κυδηρη. 

-Ξ Ρ. ἀς Τιρᾶγαα. 

--ς ἢϊ5 Βιηάμηρ ἀεγ Νο- 

γηπἴπα. 

Ξ--- 5. Ὁ. 1μκιΖΖϑῖο. 

Ξε Μδῦϑβῃδι}, Ἐοοϊοδίαϑί65. 

-- Μύ]ογ 5 Π ὗγειυ 5γη5- 

ἰαχ. 

-- ἵν. ΜιυβΞς-Ατηο]ά, 4-- 

577. Π᾽ο!]ΟΉ67}. 

-:-Α. Η. ΜΕ.ΝῺΈΕεῖο, 175- 

ἐγοά. ἰο Ἐσοἰοο᾽α 565. 

Ξε 7. Ὁ. Μ|ς86115. 

Ξ-ο, Τε ΜήηήλἝπηα. 

ΞΞ ΤΊ νυ, ΜΝ, ομλοῦν. Ἰον- 

ἰεγδιοῖ,. 

Ξ--ῖ Ό Νονᾶςκ, Ρ». δοίοηι. 

--- ἘἙ. Ἡ. ῬΡῬΙ|υτηίτο, Ἐεοίο- 

δαϑί65. 

-- ΔῊ 50 η8 Ομ ρηεῖ- 

ρονην 1 πϑογίροης οἵ 

Τγεείογη Αδία, ΙΝ. Ε. 

-Ξ- οὶ]. ΙΝ. οἱ [ἰ. 

Ξε Εδ53Πῃ). 

-- Ε. Βοηδη, Ζ᾽᾽ Εεοϊέ- 

δ᾽αϑίδ. 

-- ΕΙΘ  5. ΤΠαπαιυοόγίογ- 

δπμολι. 

Εδ. ΞξΞὸ Ε. Ἐδαϊρεῦ 
ΕΟΡ. Ξ-- Ε. ΕΒοβίηπβοῃ, δΒέδιϊοαὶ 

Ἀεσεαγοἶιεδ5. 

Εοβ --- ΒΟΘΘΏΤ ΜΠ Π]6Γ. 

Ε5 Ξε. Ἦν. ΕΒοδογίβϑοῃ 5 ἢ. 

ΘΙες. Ξε Ὁ. Ὁ. δἰερέτγιεα, Ῥγεάί- 

εν πὰ ᾿ολοοἰϊοά. 

516 ν Ξε ΕΣ. ϑ΄'θνϑῦβ. 

χη. τ Ε. ϑυλοηα. 

9. τ διερίγιεα δηά δϑίδαςε᾽ 5 

ἩΘον. γγογίογθμοῖ,. 

δία -- Β. δίδας. 

Τα]η). -ῷ τε Ταϊπιαά. 

Τίβοἢ. Ξε (Ὁ. Τἰβομεηδογῖ. 

Τι. -- Τυϊβίγαθα, Ν απ γαϊ 

ἩΗ 1ςίονγυ οἵ ἐμὲ ΒΊδἰε. 

Τγ. --- Τ. ΤΎ]εῚ, Ἐοοϊοσϊασίος. 

Νδῃ ἃ. Ρ. Ξξι νδη ἄδθγ Ῥαϊπι. 

ΥΙ. Ξ- Ν᾽. ν]οςκ. 

γαῃ. το 7. Ὁ. Ννδιμίηρογ. 

Νδηρξ. Ξ- Ὅγ. Ν᾽ δηρειηδηῃ. 

Ννε. Ξε 7. νε} ] πδιβθη. 

Δα. -- ΠΔΈΡοεσ. 

ν᾿. -ς (. Η. Η. νυν τϊρμέ, Ἐσς- 
οἰεδταδίε5. 

ΖΑΡ. Ξε Ν. Ζαρίείαὶ, Ἡ εἰγὶκ ἃ. 

Κομοϊοί. 

Ζῶ. Ξε Ο. Ζόδοκίεσ, Ῥρνϑάϊρεγ 

'Ϊη Τιαηρεθ Δίδεί- 

«υογᾷ. 

ΖΑΥ͂Κ. Ξξ Ζοϊδομγ 7. αἰδεεί. 
Ἡγ ̓5ϑοηδομαί. 

ΖΜα. Ξε Ζ. ἀ. ἀομίδον. Μογρεης 
ἰάμά. Οεϑεοἰδομαΐ. 

ΖΡΥ͂. ΞΞ-,Ἥ Ζ. ἀ. ἀομίδοι. αὶ. 

Μογεΐη. 



ΑΒΒΕΒΝΙΑΤΙΟΝΘ 

ΙΝ. 

ΔΌΓ το Δ γον δίοη. 

805. ΞΞ Δυβοϊεία. 

ΔὈΟΞΙΓ. τες δρϑίσγαςί. 

δςα. Ξε δοοιιβαίϊνα. 

ἃς. σΟρ. 5ΞΞ οοβρῆδίςᾳ δ0ς. 

8ς6. ΡΕΙΒ. 5ΞΞ 8ςς. οὗ ΡΕΓ5Οη. 

8ςο. ΓΕ δΞξΞ 8ςς. οἵ [Πίηρ. 

ἃςς. ἴο ΞΞ- Δοςοσαϊηρ ἴο. 

δεῖ. τς δείϊνα. 

86]. ΞΞ- 8Δ6]εςίϊνα. 
δᾶν. Ξε ΔάνεΓὈ. 

α.λ. τες ἀπαξ λεγόμενον, ψνοτ͵άὰ 
ΟΥ ΡὮΓ. υβεα οηςα. 

αὶ. Ξε οἱ αἰΐίογ, δια εἶδνν. 

αἷνν. Ξε αἰ νᾶγυ5. 

ΔηΈ ἢ. Ξε Δη{{{πΠ6515, Δ ΕΓ ΠΕΕς Δ]. 

δΡροά. Ξ-α Δροάοβίϑβ. 
Ατ. --Ξ Αὐδθίο. 

Ατδπηι. ΞΞ Αγδπηδίο. 

τί. ΞΞ ΔΓ(οΪ 6. 

..Α5. ΞΞ Αβϑϑυγίδῃ. 

ΒΔ. Ξ- Βαδρυ)οηΐδῃ. 

Β. Ατᾶῃη. ΞΞ ΒΙΡΙ1ς8] Αγδμιμαὶς. 

ς. ΞξΞ οἶγοα, ἀθουῖ; 4150 ΟΜ, 
ΜΉ. 

(8115. Ξε οσδιιβαίϊνε. 

ςοἄ., σοἄά. τ ςοάδχ, σοαϊςα8. 

εἴ. ΞξΞ- Ποῃξογ, σοι ρΆΓα. 

οοΡ. Ξξ- ςορηδία. 

ΟΟ]]. ΞΞ- οοἸϊδςῖίνα. 

(ΟΠΊΠΊ. ΞξΞ οπη ΘΔ 165. 

ΠΟΙΏΡ. Ξξ ΠΟΠΊΡΆΓΕ. 

ΠΟΏΟΓΓ. ΞΞ: ςοηοτζοίθ. 

(ΟΠ ͵ . ΞΞ- σοῃ)]υποί]οη. 

ΠΟΊβ86Ο. --- ςοηβοθουξνθα. 

ςΟΠίΓ. ΞξΞ- ςοηίταςί, σοηίγαοίαά. 

ΟΒΓ. Ξξ ςοῃϑίγυςϊ. 

α.. Ξξ- ἀδρῇθϑβῃ ἔογία. 

ἀεΐ. -Ξ ἀείδοξινα. 

ἀεὶ. Ξε ἀοἶο, 5 σῖκα ουΐ. 

αἰίορ. ΞΞ ΑἸ ορταρῆν. 

ἀμ}. ΞξΞ ἀυρίουκ, ἀουβίζαμ!. 

εἰν. 

65Ρ. 

ΘΙΏΡὮ. 

ΕΠ. 

Θχς. 

'.}. 

1.4. 

ἸΠΈΓΔΠ5. 

7.Ατ. 

7.155. 

11. 

Ϊος. 

Πι. 

Μαπηάα. 

τε ΔΡἢ. 

πη. 

ΤῊΡΙ. 

ΙΏ5. 

ΟΘΕΝΕΕΑΙ, ἘΘΡΕΓΟΙΑΙΤῪ ΘΟΕΑΜΜΑΤΙΟΑΙ,. 

Ξ εἰβεύνῆεγα. 

Ξξ- ββρεοῖδ  υ. 

τες βαρ δ5'5, ει ἢ δίϊς. 
ΞΞ- ΕἸΠϊορίς. 

ΞΞ Ἔεχοορί. 

τα Ἔσο. 

Ξϑ [6 πη η6. 

ΞΞ- βσυγαίϊνε. 

ΞξΞ- [Ἐπ] Π1ηὰ Ρ] γα]. 

Ξξ- ἔγοιη. 

ΞΞ ἰγεαυξηίαίϊνο. 

ΞΖ ξεπλϊηΐηδ βιηρ ΔΓ. 

ΞξξΞ ρεηί το. 

Ξξ ρίοβϑβ, ρ]οβϑϑδίογ. 

Ξξ- ρεῃϊνα. 

ΞΞ ΒΡ ορσδρῆγυ. 

ΞΞ Ηερτον,. 
ΞΞ ΗΪΡΗἢΪ] οὗ νετϑ. 

ἩΠΠΡδΕ] οὗ νεγ. 

ΞξΞ- ἱπῃροετγίεοϊ. 

Ξε πηρογϑίϊνα. 

το 1π646βηϊί6. 

τ ἱπδηϊίνα. 

Ξε 1ῃη ρϑ1156. 

Ξ-- 14 φμοά, ἴῃς 5ᾶπι6 ΜΙ. 

Ξξ- ᾿Ιηἰγδηβιίῖνεα. 

Ξξ- Τ εν ἢ Αγδπηαὶς. 

ΞΞ ᾿υϑϑῖνςα. 

πο Π6γα], ΣςᾺΘΓΑΙ]Υ. 

ΞΞ ἰΙοοσδὶ, Ἰοςδ! ίγ. 

ΞξΞ Τη 850 }}1Πη6. 

ΞΞ-. Μαπαάξϑηῃ. 

Ξξ- πῃείδρῃογ, πλοίδρῃοσὶ- 

«Δ. 

ΞΞ ΠΤ) δη]ηρ. 

ΞΞ- τη βου ἴπη6 Ρ] ταὶ. 

ΞΞ 450 }}}Πη6 ϑἰηρυϊαγ. 



χὶν ΑΒΒΕΕΥΙΑΤΙΟΝΘ 

ῃ. Ξ-- πουῃ. αὰ. -Ξ- φυοβίίοῃ. 

ῃ. Ῥ. Ξε ὈῬΙΌΡΕΟΙ ΠδΙΏΕ. ᾳν. Ξ φμοά υἱάε. 

Ὦ. ὈΓ. Ιος. Ξξ ρτορεῦ πουῃ οἵ ρἷαςα. 

ῃ. ἐς Ξε βουη οἵ υηϊΐγ. τα: ἘΞ ξεξα, ; 

ΝΔ}. ΞΞ Νδρδίμβδῃ. τεῆ: ἤο ΤΕΠοχινο: 

ΝΗ. Ξξε Νὲν Βδῦτγεν. τε. τ ΕἸ 8 Όγθ: 

ΝΊΡΗ. Ξε ΝΊΡΒΔΙ οἵ νεγὈ. ς Ὁ. -- φα θαδῃ. 

ο. ὀ Ἀ-- οὐήεεϊ. ᾿ Ξ 
κῷ : δ. βΒ'ρΌ]αΓ. 

ὙΒΕῚΣ Ξ ρθε Β.ΡΡΘΞΡΟ Το 5ὶ νεσᾶ τ δὲ νόγα ἰφοίῖο. 
οΥ ςοηίγαβίοα ΜῈ. ἔπη παν εν 

Ὶ - ρϑίβοῃ. 54. Ξς ξο] ον α Ὀγ. 

ΡΑΓΆ]]. το ρᾶγβ}16ὶ ψῖιἢ. βί. --- δσίαίμ5, βίαϊς, δίδίϊνα. 

Ρᾶτί. Ξ-- ρδγίςϊα. ΒΓ. ΞΞ ΒΓΟΡΒΕ. 

Ῥᾶ88. --- ραββῖνα. 5]. -- 5 0]6οί. 

Ῥΐ. - ρετίεοί. 505. τα ϑυθβίδηςινα. 

ῬΗ. Ξ- Ῥῃοηϊοείΐδη. 5: ΞΞ σμὸ ὑοῦε. 

ΡὮΓ. - Ρῆγᾶβα. 50η. ΞΞ. ΒΥΠΟΏΥΠΊΟῦϑ. 

ΡΙ. --- ΡΙεὶ οὗ νογϑ. ΒΥ ΠΪΉ. ΞΞ βυπίμαεῖς. 

ΡΪ. Ξε. ΡἰυΓαὶ. ΟΥΤ. ΞΞ ϑυγίδς. 

Ροβ"-Β. -Ξ Ροβί- ΒΊΒΙΊςαΙ. ι. τε {1π|65 (ἔο]οννῖηρ ἃ πυτὰ- 
Ῥοβίδχ. ΞΞ- ροβίεχηο. Βε}). 

Ρτεά. - ῬΥΕαΙοβΊο; {Γ. τες ἰγδηβίογ. 

ΒΙΕΘΧ: πον (ΓΔ η8. τες ἰγδηβινα. 

ῬΤΟΒ. ΞΞ ῬΙΈΒΠΒΠΙ: ἰχί. --- ἰοχί. 

ΒΓΕΡ: ἘΞ  ΒΕΕΡΌΒΜΊΟΠε ἰχΐ. ΕἸΓ. Ξξ ἰεχίυδὶ ἝσΟσ. 
ῬΙΟΌ. ΞΞ- ῬΡγΌ 86 16, 

ΡΙΟΏ. Ξε ΡῬσοηουῃ. υ. Ξε υἱάο, 566. 

Ρίς. τ ρδγίς! ρ]6. νὉ. ξξ- νεγῇ. 

Ῥυ. Ξε- Ῥυαὶ οἵ νετ. νϑ. ΞΞ νεῦβ6. 

Νν. ΟΤΗΕΒᾺ Β516Ν5. ι 

 ρᾶγαβ!]εὶ, οὗ του 8 οὐ οἰδιβεβ οΒἸἘΗὟῪ γί ΞΞ ἴπε τοοῖ, ογ βίεπῃ. 

ΒΥΠΟΠΥΤΊΟΙΒ. ΄ τ βἰρῃ οἵ δροτγενίδίίοη ἴῃ ΗΘ ΌΓΕΥ 

Ξ-Ξ δαυϊνα]εηΐ, εαμ4]5. ψνΟΓά5. 

“Ἔ ρὶυβ ἀεσηῃοῖοβ {παΐ οἴμεγ Ῥᾶββαρβεβ “ --Ξ Ὑδῆνβῃ. 

ταϊρῃΐ θὲ εἰΐεά. () Ξξ ᾿πάϊςαίεβ. {πὲ Μαββογείὶς ἰεχὶ 

[1 ἱπαϊςαίεβ. [μὲ ἔπε ἔογπι βῃο]οβεά 85 ποΐ θεϑὴ [οἱονεά, Βυϊ 

5 ποῖ ἴῃ [6 Ηερτεν, 50 [ΔΓ ἃ5 εἰἴμεσ γθθ. οὐ Ἴοῃ]εσίυγδὶ 

ΚΗΟΨΏ. ΘΙ δίϊοηβ. 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΊΙΟΝ. 

δ᾽. ΝΑΜΕ. 

ΤΗΣ πᾶηγς Ἐοοϊοδίαδίο5 (Ἰιαἴϊη, Ἐρσοϊοδιαςίο5, ατεοῖκ ᾽Εκκλεσιασ- 

τῆς) 5 ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ ἃ ἰγαηϑιδίίοη οἵ [86 υπίφυας Ηδρτον ψοχά, 

Οοἠοίοίῃ. ΤῊ πιθδηΐϊηρ οὗ {Π15 νγογά 15 πποογίδίη, μαΐ ᾿ἴ ρΡγορ ὈΪΥ 

ΘΙ Π65 “Ὅη6 ΠΟ Δα Γ65565 ΔῊ Δ55ΕΙΏΙΪΥ,᾽ ΟΥ̓ “δῇ ΟΠ οἶα] Θρθακοῦ 

ἴῃ Δ Δ55ΕΙΏΡΙΪΥ,᾽ (566 οὐ σα] ποίθ οἡ Οἢ. 1', ΜΏΘΓΕ (ἢ6 νᾶγίοι5 

τηοδηϊηρθ ΜΘ ἤᾶνα Ὀδθὴ ϑυρροβεά ἴο αἰίδοῃ ἴο (Π6 ἴθύη ἃγθ 

Γενϊενν α). 

δ2. ΡῬΙΑΟΕ ΙΝ ΤΗΕ ἨΕΒΕΕΥ͂Ν ΒΙΒΙΕ. 

Ιῃ (ἢ6 Ηεργεν ΒΙ0]6Ὲ ἘοΪεϑίαϑίεβ. ϑίαπβ ἴῃ (Πς {Πἰγὰ αν 5ίοη 

οὗ [86 οσδποη διοηρ ἴῃς Κι μδίγη, οὐ Ἡδρίορταρῃυ, ἡ ΏΘΓῈ 1 ΠΟΥ͂ 

ἴο]]ονν5 1ιδιηθηΐαίοη5 δηα ρῥτεοθάθθ Ἐβίῃοσ. [Ι{ [ΟΥΤ5 ομδ οἵ [Π6 

530-041. Μεορηηοί, οὐ ““Ἐ0115,᾽ [Π6 Οοηἱγ ραγίβ οὗ (ῃς ΗἩδρίορταρῃγν 

ΜΠ Οἢ νεΓ ΡΟ] ΙΟΪγ τϑδα δἱ (πΠ6 [ον ]5ἢ [εϑναϊβ. Αἱ νψῆδί ρογοά 

Ἐροϊοϑίαϑίεθ νγὰ8 δαπη6α ἴο 15 ῥγεϑθηΐ ροβι[οη 15 ποογίαίη. 

Ιῃ (6 151 οἱ ῬοοΪΚ8 σίνθη ἴῃ βαδα Βαΐγα, 13, τ4, ἴῃ6 Μορί οι 

816 ποΐ ὄνεὴ ρτοιρθά ἰορείηεσ. Οὐοἠοίοίζ 15 Ἱποϊ θα, δηά [{ ἰπὰ- 

τηδαϊαίεϊγ [ο]]ονν5 Ῥγονογ8 δηα ῥργεοθάθϑ (ἰδηίο 65,85 ἰῃ οὐσγ Επρ- 

15 ΒΙΡ165. [Ι͂η (ῃς Ταϊμλπαῖϊς ἰγθαίῖβα ϑοζογίηη, νυν] ἢ γοδοηβά [15 

18] τεάδοιϊίοη ἀϑουΐ (μ6 τηϊά 416 οἵ [μ6 εἰρμίῃ σρηίυγγ, σι, 

Οὐδηίο]θβ5, 1νατηθηίδίοηβ ἀπ ἘίΠΕΙ ἀγα τηθηςοηδα ὑνίος (145 5), 

θυΐ Εδο]εβἰαϑίθϑ 15 οτηϊ θα ἔσομῃ Ὀοΐἢ ραββᾶρεβ. (ΤΕ., ΧΙ, ρ. 427" 

πα Ν᾽ἥ΄ ΚΕ. δια, ΟἿ. ἴὰ 70. χὰ ε4., Ρ. 1735.) [ἡ (6 Μαΐιξογ, 

᾿βαἰεα ὈΥ δηλ] οἵ ΠΥ δἱ [ῃ6 Ῥερὶ πηϊηρ οὗ ἴῃς ὑννϑ! ἢ σεηΐατγν, 

ἰΐ 15 5814 {μαΐ δἱ [ῃς6 [δβαϑί οἵ ἰαθθγηδοΐθα ἰῃ6 σοηρτοραίίοη, βεαίθά, 

τοδά (ῃς “Ῥοοϊκ᾽ Ερτοϊεϑἰαϑίεϑ. [1 15 ποῖ ἤϑόσα Ἷδ]] δά ἃ “το ]]᾽ δηὰ 

Μᾶ5, ΡΕΙΠΔΡ5, ποΐ ἤθη ἱποὶαθα ἴῃ ἰῃ6 Μδρηοίμ. ((Ι. ΤΕ., 
1 



2 ἘΓΠΟΙΚΕΒΘΙΑΘΤΕΘ 

ΨΙΠΙ, 429.) ἴῃ [δ οχίδης Μ99. οὗ [πε ΒΙΌ]6 ἰδ6 Μερή)]οί ἅτα 

βΌ8}}ν στουρεά ἰορείμοσ, ἐποιρὴ [ἢ6 οΥοΣ νασῖθϑ, Ἔϑρθοῖα ν ἴῃ 

ϑρδηΐϊδῃ Μ55. (ΟἹ ἴῃε ἴδθ]ε ἴῃ Ἀγ1ε 5 Οαμοη, ,8ι 5. 

ΘΟΟΙ αἰΐζοσγ (ῃς ὑνν! ἢ σοηΐυγυ, ἀρΡράγθηίν, [Π6 ῥγθϑθηΐ οὐ θοῦ 

(Ευ}, 1ἀπιεηίδίίοηβ, ΕΟ] Θϑαϑίθϑ) νγὰ5 βϑία Ὀ]15η6α ἴῃ ΕὙΘΉΟἢ δηα 

αεογδη Μ995., δπα ἢδ5 Ὀδθϑὴ πλδϊ ἰδ ηθα ονοῦ ϑίηςσθ. Βοίοσζοε [6 

ἢγϑί ῥσχιηϊθα βαϊοηβ οὗ ἰῃς ΗΡτονν ΒΙΡ]6 οσα τηδάθ, Ἐςο]Θϑἰαϑίθϑ 

ἢδά, αἱ 41} Ἔνεηΐβ, [ἀἰζθῃ [5 ργεϑθηΐ ροβϑιοη 8ἃ5 οὴηὲ οἵ (86 ἔνε 

Μεορηϊοίμ. ΓῊΪ5 15 ἔπιε οἵ (ῃ6 ἢγϑοί ρῥγιηἰθα Ἡδρίορταρῃν, 1:486-- 

1487, ἃ5 Μ06}} 5. Βοιῃ ουρ᾽β ρτεαί δέδια Καδῥιπῖσα οἵ τοτῇ, ΜὨΪΟἢ 
σοηίαίπεα ἴπτεα Ταγριπὴ5 ἀπά ἃ ΒΔΌΌΪΠἶς σοΠΙΠΊΘὨΪΔΓΥ. 

ὃ 3. ΟΑΝΟΝΊΟΙΤΥ. 

Ἐπ οΙοϑιαϑίθϑ 15 ποὶ τιθης οηδα ἰῇ ΔΩΥ σὩΠΟΠΪΟ4] τ ηρ οὗ [Π6 

ΟΙά Ταβίδιηθηί. Ενιάθηςε ἢδ5, Πού υΌσ, σοπθ ἴο ᾿ἰρῃΐ ἴῃ τϑσθηΐ 

γθᾶγβ ϑνὨΙΟἢ ῥσγόνθβ αὐ σοπο]ιβίνεὶν (δὶ 1 ννγὰ5 Κηονγῃ ἴῃ δὴ 

οαϊοα ἔοιτη ἴο ἴμ6 δυΐῖμοῦ οἱ ᾿εοϊοοιαδίσμδ, οὐ ἐπε 15 άοη, οὗ 

7όδ5 δον οὗ δίγαε, ὯοῸ ψτοῖα ἀρουΐ 18ο-τς Β.(. ΤῊΪ5 ενὶ- 

᾿ἄοποα ἰ5 ρίνεη ἴῃ ἀοία!] θεῖον ἴῃ διι; Ὀυΐϊ ΝΟΙἀΕΚο 5. ἀγίίοϊα ἴῃ 

ΖΑΥΝΝ., ΧΧ, οο ῆ-., ἀπά ΜΟΝεΙθΒ 7ηγοσμοίοη; ἰο Ἐροοἰοδ,αϑίε5, 

24 ἢῇ.,) ΤΑΔΥ αἷϑο Ὀὲ σοιηραγθα. ὙΠΘΙῈ 5 ΠΟ γδάβοη ἴο 5ΈΡΡΟΒβΘ, 

ὨονΘνοσ, (Πμαΐ ΕΟ] οϑαϑίθϑ δα Ὀθεη σδηοηϊζΖθοά δἱ (ῃς6 (6 οὗ ΒΘ6η 

σΙγα; Οἡ {Π6 σοηίγασυ, [Π6 νυ ὀρροϑβίίθ νου! βθοῖὰ ἴο θὲ [ῃε ἰδεῖ, 

ἴογ Εοϊοϑἰαϑίθϑ ννὰβ αἰϑὸ Κπόύνῃ ἴο ἃ ἰδίεγ Ἔεχίγα- δ ηοηΐοαὶ νυ τ]ίοσ, [Π6 

δυΐμοσ οἱ ἴῃς γ͵72δάου! οὗ ϑοίογιον, Ὧο Ῥγορδθὶν νντοία ἴῃ (Π6 ἢγϑί 

σρηίσν Β.Ο. ΤῊδ δυίμοσ οἵ (ἢ15 ἰαϑί-πηεηϊ]οηθα ὈοΟΚ, ἴῃ ἢΪ5 

ΘΘΟΟΠΑ σΒδρίοσ, βοίβ Πίτηβοὶ ἴο σοττοοῖ {Π6 ϑἰηξα] αἰΐεγαησθθ οὗ 

σογίδ! ἢ ὉΠΡΌΟΪΥ τθη, δηα {ΠῈγα οδη 6 πο αιδϑίίοη Ὀυΐ (ῃαΐ ἴῃ 

ΨΕΓΒ65 1-Ὸ 6 ἸΠη0] 1465 ἀηηοηρ (Π6 βαγίηρθ οὗ {Π6 ΠΡΟΟΙΪΥ ἃ ὨΓΑΡΘΓ 

οὔ (πε υἰΐογαηοοϑ οὗ Οολοίοί (ἴογ ἀδἴ4115, βεῈ θείον, ὃ12). Δεῖ μῸΥ 

Οοἠοίοίμ ψὰ5 πονῇ ἴο (Π6 δυίποτγ οἱ ᾿γι5άον ἴῃ [ῃ6 ΗδΌΓανν οΥ ἴῃ 

ἃ Οτδθεὶς ἰσδηβίδιοη 15 ηκηοννῃ; δηά (ῃς ἰδοΐ,  Κπόνη, σου] ά 

ἤᾶνα ἢ0 Ὀεδγίηρ οὐ {εξ φυδϑίίοη οὗ σδηοηϊοὶγ, ἴογ Ὁποδηοηϊοδὶ 

Ὀοοῖκ5 ψνγεσα οἰΐδθῃ γα ηβϑαϊθα. (8566, ἢοννενοσ, θείον, ὃ4, (2) δῃά (3). 

ἼΠδ ἴοηε οἵ {Π6 αἰΐδοκ προῇ Οολοίοί, ΝΥ ΓΟ ἢ 5 τλδά6 ἴὴ Κ 7} 1540», 

1Ἰη6Π]οαΐθ5 (ῃδὶ ἴο πὶ (ῃΠ6 ὈΟΟΚ ννὰ5 ποΐ γεΐ ϑδοσρίασθο. ΤὨδ θδᾶγ- 



ΓΑΝΟΝΙΟΙΤῪΥ 3 

ποϑίηθ55 οἵ [ῃ6 αἰίδοϊκ τηδῖκοϑ σαῖμοῦ (ῃ6 ᾿πηργοϑϑίοη [ῃδΐ (ἢ6 ὈοοΪκ 

ψΜ 5 ἃ σδησιἀδίβ ἴοσ σδῃοηΐοδὶ τοραγά---ἰΠδΐ ἴΐ νγγὰ8 80 βϑίθεπιθά ἴῃ 

50Π16 αυδτίεγϑ- --ηα ἰῃδΐ [6 ν ΙΓ ]5η6α ἴο Ορθῃ [Π6 δγϑϑ οἵ ἢ15 

ΓΟΔΊοΥ5 ἴο ἴῃ6 ἔσθ σμάγαςίεῦ οἱ [15 βθης πηθηΐϑ. 

Α Ταϊπιυάϊο βἴογγ, ἴο ψῃϊο ΜΌΟΝΈΕΙα ς4}}5 αἰἰεηοη, ΤᾺ]Π1. 

7εγυβαίεπι, βεγακοίν, τιῦ (ΥἹϊ, 2), νου]ά, ἢ Δὴγ ψεῖσῃΐ σα Ὀ6 

δἰίδομοά ἴο ἱΐ, ᾿Ἰηαἀϊςαΐῖα {πᾶΐ 1 [μ6 ἢγϑί σθηίυσυ Β.(. σαποηΐοδὶ 
δΔυϊΠοΥ τ ννὰ8 ΌὈΥ βοὴβ δϑβϑὶρῃβα ἴο ἴῃς Ὀοοϊς. ὍΤὨδ ϑβίἴοσγυ 15 σοῃ- 

σοΓηἷηρ 8η ἱποϊαθηΐ ἴῃ [πΠ6 τεῖρῃ οὗ ΑἸθσχδηάθσ 7δηηθιβ (104-79 

Β.Ο.). Τὶ βαγϑ, “Ἴδε Κίηρ (716 πη6 5) 5414 ἴο ἰὴ (ϑίμηοη θη 

ΘΠδίδοῃ, {πΠ6 Κίηρ᾽β Ὀσγοίμογ- η-ἰανν), “ΝΥ αἰάϑι μου τησοῖκ τηῈ ὈῪ 

βδυϊηρ ἰμαΐ πἴηθ Ὠυπαάτϊεα βδοσιῆσοθ ψογα τεαυϊγοά, θη Ὠ6] ἢ 
σου πᾶν Ὀθοη βυβηοϊθηΐ 7 ΘΙΠΊΟΙ ΔΗΒΘΜΟΓΕΑ, “1 τποοϊκοα (ἢ66 

ποῖ; μουν μαϑί ρα (ἢν ϑῆδσγε δῃᾶ 1 τηΐπε...... 85 1ἰ 15 νυσις!6η. 

ΕὸΣ ἴμ6 ῥγοϊδοϊίίοη οἵ ψ]Βαοπὶ 15 8ἃ5 {πΠ6 ῥχγοίϊθοϊοῃ οἱ ΤΟΠΘΥ,᾽γ" 

ἴῃπ15 πα κῖηρ ἃ ΠΠ6γὰ] χυοίαίοη ἔγοπι ΕΟ]. 7:3. 

Αποΐμεῦ Ταϊμλπαϊς ϑἴοσυ αἰοΐϊθα Ὀγ ηιρῃί (βΒαδα Βαίγα, 48) 

ταΪαῖεβ ἴο ῃε {ἰπη6 οἱ Ἡεγοά. Τδαδΐ τοηάσοῇ, μανίηρ Ρυΐ ἴο ἀδαῖῃ 

ΤΟΙ 65 οὗ ἴΠ6 ϑδηῃθατη δηά ἀδργῖνεα Βαρα Ὀεη Βιιΐα οἱ ἢῖ5 

ϑρῃί, νϑι6α [Π6 ἰαἰῖογ 1η ἀἰδρυϊβθα Δηα ἐπαἀδανοσγθα ἴο Ὀείσγαυ ὨΪΠῚ 

Ἰηἴΐο ϑοῦῖθ πηριαγαάδα ἐχργθϑϑίοη ΨΊΠ τείογεηοα ἴο Ηδγοα᾽ 5 οννῃ 

ὑγτάπμην. Βεη Βιυῖΐα 5ἰθδαιϊν γεΐυϑθα ἴο υἱίογ δὴ ἱποδυίίοιιβ ψγοχά, 

δΔηα ἰῃ Π5 ΓΕΡ]]65 ἢ6 αυοίοϑ ἔγοπι 41} ἴῇσγεα ραγίβ οἱ ἴῃς ΒΙΡ]1ςΑ] 

σδηοη---ἰτοῖῃ ἴ[Π6 Ῥεηϊδίουςῃ, Εχ. 2257, το ἴπ6 ῬΙορῃθίβ, [58. 2", 

δΔηα ἔτοτμῃ ἴῃς Κ μδίηι, ῬΥ. 615, ἀηα ἴῃ τες αἰ ἤογεηΐ ρᾶγίβ Εδοὶ. 

1030---Τη Το ποηρ; Θά ἢ αποίδίοη ἢ (Π6 [οΥπγυἶα ἴοσ ποίην 

σδηοηΐοδὶ ϑοσιρίυσθ. ΤῊ ρᾶβϑᾶρὲ ἴτοπὶ (οἤοίοιν ΜΈΙΟΘΉ 15 {Π15 

αυοίοά 15: 
Ὠο ποί ὄνϑη ἴῃ ἴἢγΥ ἱπουρῆϊ συγδα (6 Κὶπρ', 

ΝΟΥ͂ ἴῃ ἴῃγ ὈδασΠΑΠΙ ΘΓ ουΓθ6 ἃ στ] ἢ πιδῃ ; 

ΕῸγ (6 Ὀἱτά οὗ ἤδανθϑῃ 5}8]}] σασγγ {Π6 νοΐςθδ, 

Απά ([ἢ6 οἾ ΠΟΥ οὗ νη ρ5 5}8]] (611 ἃ ἰπἰην. 

νερδι (Ρ. 21: 52..) αἷἰϑο ρίνεβ ἴῃ [}} δηοίμογ Ταϊμλυάϊς βίογυ, 
ἴο ψῃΐοῃ ΒΙοςἢ δα «1164 αἰἰεηςοη---ἃ βίογυ σοϊαίηρ ἴο [ῃ6 ρτϑαΐ 

ἘΔΌΡΙ (ὐσδηλ8}16] 1 (ς. 44 Α.}).). Ασοοσγάϊηρς ἰο [15 ἰα]ς (ϑαὃ- 

δαί, 300), (σαι οὶ δα ἃ ἀϊδρυΐϊας ἢ ἃ ὈγΠ]Πδηΐ ΡῸΡ]], ΟΠ 

ΒΙοςἢ Ὀεο]ονεα ἴο Ὀ6 ἴῃς Αροβίϊε Ῥαυ], δπα ἴῃ (μ6 σουγ86 οἵ [ἢ6 



4 ΕΘΟΙΕΒΙΑΘΤΕῈΒ 

ἀϊβραΐο, (Π6 Ρυρὶ] αυοίΐεα 45 ϑοσιρίαγε ἔνίσς Ἐδο]. τ: “ἼΠΘΓΟ ἰ5 
ποίῃίηρ πανν ὉΠάοΓ (δ 58η.᾽" 

ΤΠ (μ656 Ταϊπηααϊς 4165 σα ΠΊ6 ἔγοτη ἃ σΟη ΕΘ ΠΊΡΟΓΔΙῪ ϑοῦγοα, [ΠΟΥ 
νου ἃ ρσονα ἰμαΐ ΕΟ] ϑἰαϑίθβ μαα Ὀθδθη δαμτεα ᾿ηΐο [πΠ6 σδηοη 

Ὀγ 1ἴμ6 δγϑί οθπίυσυ Β.(. [1ῃ [δοεῖ, 8}1} {μαΐ ἴῃΠ6 ραββαρθβθ ῥσζονὲε 15 

[πὶ {πὸ ἘΔΌΡΙ5 οἷ ἴῃ6 Ταϊτηυάϊς ρεογιοά---ἰῃς (Πϊγὰ ἴο {π6 ΒΓ} 

σοηίυσο5 Α.Ὁ.---βαά τά ἰοπβ ὨΪοἢ ἴΠΕΥ ΔΡΡΑσγθηι νυ Ὀο] νὰ 

ἴο Ὀ6 δυϊπμεηῆς ἰμαΐὶ (ολοϊοί, Δα Ὀδδη τεσορηϊΖεα 85 ϑοχρίυγα 

αἱ ἴῃ6 ἀαἴεβ τηθητ]οηαα. 

Τῆς Νεὲν Τεβίαγηθηί βογά5 τ1ι5 Π0 ΠΕΙΡ ἴῃ ἰτδσοίηρ [Π6 σδποηϊο γι 

οἵ Ἐρσοϊεβιαβίεβ. ὙΠοτα ἰ5 ἴῃ {πὲ ΝΎ. πὸ φυοίδίίοη ἔγοιῃ Εδςοϊε- 

οἰαϑίθοεο. ἌΝΠθη, ποννοσ, (Π6 σπασδοῖογ οὗ {Π6 ὈΟΟΚ ἰβ ἰάΚϑη ἰηΐο 

δοςουηΐ, ἰΐ 15 ποί βίγαηρε {ῃδΐ πο σϑίθεγεησα 15 τάς ἴο ἰζ. ΤῊΪ5 

56 πο 6 σαηηοί [Δ] Ὀ6 τηδάδ δῃ ἃγριμπιθηίΐ δϑαϊηβδί [Π6 σδῃ ΟΥ̓ 

οὗ ουὖγ θοοκ. (ϑεε Βσ.ὅΚ5, ΡΡ. 131-132.) 

ΜΟΝΕς, μονγανεσ, ροαβ [γίμοσ [Π8η {Π6 ον άθησς ψν1}}] νασταῃηΐ 

ΜΉΘ Ὠδ ΔΓριι65 (ΟΡ. οἱΐ., Ρ. 6 5.) ἴτογα ἴῃς Νεὲνν Ταβίδμγθηϊ υ156 

οὗ (8 ψογά ϑογρίυγε (ἡ γραφή, αἷ γραφαί), ἰμαΐ με σαποη νὰ 5 
ἀοβηϊεὶν 50 οἰοβεα ἴο ἰῃ6 ψτίοῖβ οὗ [6 Νεὲνν Τοβίατηθηί (Πδΐ 

Δ ΠΟΙ ΠΟΥ ῬΟΟΚ σομ]ά ποί Πηἀ 115 ψνὰγ ᾿ηΐο 11. Α5 15 ΜῈ}} Κπόονῃ [Π6 

ἴῃγεα αἰν᾽βιοηβ οἵ {πΠ6 σδῆοη ἃ1Ὸ τη θη] οη δα ἴῃ [Π6 ῥΡτγοϊοριδ ἴο [Π6 

ατεοῖκ ἘκοΪεοϑίαβίσβ, ργονίηρ παῖ μου οχϑίεα ἤθη (μα ψνοῦκ 

νγὰ5 ἰγδηϑίαίθα, ο. 130 Β.(., δηά γε αἷβο τείεσγεά ἴο ἰὴ {με (σοβροεὶ 

οὗ Τλικε (ἢ. 244). ὙΠΕΓῈ 15 δρϑοϊυΐϊεϊν ποίμίηρ, Πονγανοῦ, ἴο 

5ΠΟΥ 15 ἜΧϑΟῖν ψνμαΐ (ἢ Νενν Τοβίδηηθηΐ ψυτὶῖεσο ἢ ἰὴ (ῃ6 [Πϊτά 

ἀϊνϊδίοη οἱ {Π6 ]Γ σδῆοη. [1115 αὐ ΡοΟΘΒΌ]6, ἃ5 ΜΟΝΕΙ]Ὲ οἰδί μη, 

{μα ἡ γραφή τηεαπί ἴο (Ποῖ ἃ ἀεῆηϊίε ὈΟΩΥ οὗ ψτιηρ5, θαΐ {πᾶ 
{Παἰ θοάγ νὰ5 50 ἢχβὰ (ῃδΐ πο δα άϊ]οη5 σου]ά 6 τηδα6 ἴο ἰΐ, 15 Δῃ 
ὈΠΡτονοα αϑϑυχηρίίοῃ, δηά ἴμ6 “τ ργαβϑίοη ἰῃδΐ “ϑοσιρίαυγε᾽ τηθδηΐ 

ἴο {πΠ6 Αροδίοϊ!ϊς ψυίοῦϑ ἰῃ6 ϑατὴς Ὀοαγ οἱ ΟἹ]α Ταβίατηθηΐ νυ! Πηρϑ 

[δῖ 1 πηθδῃ5 ἴο τ15,᾽ {1015 ἴο Ὀ6 υπαάγϑίοοά {Πδι {ποὶγ σδηοη σου]ά 

ποΐ ᾶνε αἰ Πεγεα ἴσο Οὐγθ ὈΥ ὄνθῇ οὔθ Ὀοοϊκ, γοϑίβ ἡ πο 8ά6- 

αιαΐε ἐνιάθηοε ψῃδίενεσ. (ϑεε Βυ. δ 5. ΡΡ. 124 ἢ΄., 131.) 

Θοῖηθ βοῆοϊαῦα δηά αυοίαίοηβ ἔγοπι Εςοϊεϑ δία ἴῃ (ῃ6 Νὰ Τοϑίδ- 
τηθηΐ. Τὺ Ρ]υπλίγε {Π1ηΚ5 (Πμαὶ Ῥδι} τᾶν να 84 Οοἤε] οί ἴῃ σαϊηά 

6 η Πα ψτοίς “Ἴ ΠΕ οτεδίίοη ννὰβ β ] οϊεα ἴο νϑηϊίγ ̓ (Βοιῃ. 829); δηὰ 

[μα τ8ὲ ἘΡΙ5[|6 οὗ 7ᾶπηε5 8|}18465 ἴο 1: “ΕῸΓ γε ἅτε ἃ νϑροσ ψῃΪοἢ ἃρ- 



ΘΟΑΝΟΝΊΟΙΤΥ ἔτ 

Ῥδδγεῖ ἴογ ἃ {{{|6 {τὴς δηα {Πθ νϑηἰβῃθίῃ ἀυνᾶν ̓̓  (οἢ. 4. ϑυςῇ ρδγ- 

8116] 5 γε, ἤονενεσ, ἴοο νᾶσῖια ἰο Ὀ6 σοῃνϊηοίησ. ΝΕΙΓΠΟΙ ΓΙΕΙ ΤΑΥ͂ 

μάνα Ὀδεη {Πἰπκίηρ οὗ Θομεϊεῖῃ δἱ 4]. Ηδαρί Ὀε]δνεβ {Πδΐ [6505 41|}π665 

ἴο Ἐπο]εβἰαβίοεβ 1 (Π6 ΡυτΓροβε οἵ σοπιρδίϊηρ [15 Βα η5 ἴῃ ἴῃς Ρᾶτγ- 

ΔΌ]6 οἱ {Π6 τίς πιᾶη Ψῆο Ρ}]]16α ἀοννῃ ἢϊ5 θᾶγηβ ἴο Ὀυ}]ὰ ρστγεδίοσ, 
1. 1216 Ἡς 8665 ἴὴ 1. 12'᾽8 δὴ δ] υβίοη ἴο Εσςο]. 2 δη4 ἴῃ 1229», ἴο 

Ἐπο]. 2185, Αραΐη, {ΠῸ Δ] υβδίοηβ ἄγὲ ἴοο νᾶριια ἴο ΡῈ σοηνϊπηοίΐηρ. ΤῈ6 

νίεν οὗ 17. δηάβὶ Ἡδγγίβ, (μαΐ [6 ρᾶῦδῦ]α 15 δὴ δἱδοσζαίίοῃ οἵ Β5. κἱᾷ, 

5. τ ἢ τῇοτα Ργοῦαθ]6. Ἡδαρί αἷθοὸ ΠοΪα5 πὶ 1.Κ. τ) Ξε Μαῖίι. 629, 

(ϑοίογπον 19 αἰϊ μιῖδ ρίογγν) 5. “δῦονε 4]1᾽᾽ δὴ δ᾽] υβίοη ἴο Ἐξοοϊοϑίαϑίθϑ, αὶ 

δρ81η οΠ6 πηυβί 580 ἰπαΐ [Π6 6 655 15 ηοΐ σοηνὶποίηρ. 1115 αὐ ἃ5 Ργοῦ- 

8016 1ῃδΐ (ῃ6 δοσουηΐ οὗ ϑοϊοπιοη ἴῃ σ᾿ Κίηρϑ ννὰβ ἴῃ {Π6 ταϊηα οἱ [65115. 

ῬΏΙο, πκὸ [μ6 Νὲν Ταβίδιηθηϊ, τλῖζο5 πο γοίογοηςς ἰο ᾿ολείοί, 

Ὀυΐ, ἃ5 ἴῃ [ῃ6 σα56 οὗ ἴῃ6Ὲ Νενν Τοβίδαιηθηΐ, πο ἀγρυτηδηΐ ἰ5 ἴο Β6 

ἀτγαννῃ ἴσοπὴ {Π]15 51:16 Πς 6, ἃ5 ἢ6 ΙΔ 65 20 Γϑίθγθηςσα ἴο ἃ ΠΟΥ οἵ 

οἴμοσ ὈοΟΚΘ--- ΕΖΕΙΚΙ6], Τ 8 η161, (δηίο]ο5, πα δηά 1,ἀπηθηϊδίοηϑ. 

ΤὨδ βυρραϑίίοη πηδάς ἄρον, ἰπαΐ (ολοίοι ; νγὰ5 ἴῃ ΘΟ 6 απ γίο 5 

Τοραγάφα 85 σδηοηΐϊοδὶ, θὰΐ νὰ ποῖ Ὁ  ν υβα γ σγϑοεῖνθά, τεσεῖνοϑβ 

σοηδγγηδίϊοη ἴγοπ ΟἿΘ ΟΥ̓ ἴνγο ἴδιοι ραββᾶρθθ ἴηὴ ἴπῃΠ6ὸ Μ|ίβῃηδ, 

ΠΟ Τοδοῃοα [15 πᾶ] [οσπ ἀρουΐ 2οο 4.1}. [ἡ (Π6 [οΥμΠΟΪ ΟΡῪ 

οἵ (ῃς ΜΊΒμηδ (ῃ6 νύ οἱ σ41}}πηρ ἃ θΟΟΙ σδποηΐοδὶ 15 ἴο θὰ ἰῃδϊ 1ἰ 

“ἐ46Ά8165 (ῃ6 Βαηά5.᾽ [Ιπ (Π6 Τταοί γαάαΐ», 45, γα τοδά: “"ΑἹ]] ([Π6 

Ἡοἱγ δουιρίαγεβ ἀθῆϊο (η6 βαπμά5. Τῆδ δοηρ οἱ ϑοηρβ δηά (οἤο- 

ἰοείμ ἀθῆ]Ὲ {πΠ6 ἢδηάβ. ἘΔΌΌΙ πἀΔἢ βαγϑ, “ΤΠ ϑοηρ οἱ δοηρϑ 

ἄἀ6Ά 165 [6 Βαηάβ, Ρυΐ Κοἠείοί, 15 ἀἰβρυίεα. ἘΔΌΌΙ 7ο86 βᾶγϑ, 
“Οοιοίοιν ἄοοβ ποί ἀδῆϊθς ἴῃῆ6 παηάβ, δπὰ ἰῃῆ6 ϑοὴρ οἱ ϑοηρθ 15 

ἀϊδρυϊεά.᾽ ἘΔΌΡΙ διπηθοη ϑᾶγ5, “Οοἠοίοί Ὀεϊοηρθα ἰο ἴῃς Ἰρῃϊ 

{Ππϊηρ5 οἱ [Π6 β6ῇοο] οἱ ϑῃδχηγηδὶ, Ὀυΐ ἴο (ῃ6 νεϊρῃηίγ (Ὠΐηρδ οὗ ἰῃς 

50Π00] οἱ Η1]116].᾽ ἘΔΔΡΌΡΙ δίπηθοη Ὀθη ΑΖΖϑὶ 88γ5, “1 γεςεϊνεά [Ι͂ΌΤᾺ 

{[Π6 τηουτῃ οἵ {πΠ6 βενεηίγ-ῖννο 6] ἀθτβ οἡ ἴῃ6 ἄδν ψἤῇθη ἴῃθΥ Ρ]δοδά 

ἘΔΌΡΙ ΕἸΙ6Ζοσ θθη ΑζΖαγίδῃ ἴῃ [ῃς ργεβϑι ἀθης 5 σμδῖγ, (ῃαἰ (ῃ6 ϑοηρ 

οὗ ϑοηρβ δηά Οολοίοί; ἀεῇ]6 {πΠ6 μαηά5.᾽ ΕδΌΡΙ Ααθᾶ 5414, “ΕᾺΓ 

Ὀε ᾿ἴ δἀηὰ ρϑᾶαςεΐ Νο τδῃ οἵ [5γϑ8] ἢ85 Ἔνεὺῦ ἀουθίθα σοποογηϊηρ 

[ῃ6 δοηρ οὗ ϑοηρϑ [Πδΐ 1 ἀεἢ]6α (ῃς ἢδηα5, ἴογ {Π6 γα 15 ποΐ ἃ δύ 

ἴῃ 8}} (6 νου] {Κὸ [μ6 ἀν οἡ ψῃο ἢ [ῃ6 ϑοηρ οὗ δοηρϑ ννὰ5 ρίνθη 

ἴο [5γδεὶ, θδοδιιβα 4}} {πὸ ἀπ μεδῖγη ἀγα ἢοϊγ, θαΐ [Π6 ϑοηρ οἵ ϑοηρϑ 

15 τηοϑί ον. Απά [ἴ {πον μαά ἀοιιίβ, (ΠεῪ οηἷν ἀοιρίεά οοη- 

σογηϊης Οομοίεί!., ἘΔΌΡΙ 7οἤδηδῃ, 5οηὴ οἱ [οϑῆιϊα, βοὴ οἱ [ῃ8 
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[αἰ μετ -ἰη-ἰὰτνν οἵ ἘΔΡΌΡΙ Ααὶρα ϑαγϑ, “50 ἴπεὺ ἀϊβογεα δηά 50 1Π6 Ὺ 

σοηοϊααεά.᾽»; 

Αραΐη, Εάμγοι, 53, βδαγϑ5: “Οοἠιοϊοίἑι ἀοθ5. ποῖ ἄβᾷϊε (ῃῈ Πδηάβ 

δοοογάϊηρ ἴο {πΠ6 βοῆοοὶ οἵ ϑμδιηπηγδὶ, θὰΐϊ δΔοσογαϊηρ ἴο {86 βοῇοοὶ 

οἵ ΗΠ116] 1 ἀοο5 ἀδῆϊε {π6 μαηά5.᾽ Τῆθθα ρᾶβϑϑᾶρθβ ἅγῈ δοῃπορά ἰῃ 

[86 Ταϊπγυά ἀπά ἴῃ Ἰδίεσ 7 εννβἢ τ! ηρβ. ΝΟΥ͂Ν 11 ΘΘΘΓῚΒ ΝΘΓΥ ΟἸΘΑΓ 
ἔτομῃ {π656 ϑἰαϊειηθηίβ (πὶ ἀοννῃ ἴο {Π6 πᾶ οἵ {μεῈ ἢγϑί σθηΐυσυ 

Α.Ώ. Ἐκοϊοβιαϑίοβ νὰ5 διηοηρ ἴῃς “ΑΠΕΠΘροιηθηδ᾽ οἱ (ῃ6 ΟΙά 

Τοβίαμηθης σαηοη. Ἐν]6 15 αυϊία τὶρῃΐ ἴῃ βαγίηρ (απο, 174), 

{πὶ 1 ψουὰ Ὀὲ αἰπουϊ! αἴΐζεγ [6 ἢγϑί σεπίυσγ Β.(., ἤθη [Π6 

ΔΗ ραν Ὀεΐνεεη ἴῃς ῬΠασίβθοβ δηά ϑαάάμυοθεβ Ῥδϑοδηθ 50 

ταδυϊοα δηα {πεὶγ σοπίθηςίοηβ 80 νἱγα]δηΐ, ἴοσγ ἃ πον Βοοῖ ἴο Β6 

ἰηἰτοάυςρά ἰηΐο [ῃ6 σᾶημοη. [11 566 ΠῚ5 οἰθασ {πμαΐ, Π Οολοίοί ἢ Ὠδά 

ποῖ θαραηῃ ἴο ραίη ἃ ἰοοϊμο]α Ὀεΐοσε [Πδΐ 1ῃ βοῖηβ ᾿πΠΠπ θη 14] φυδγίογ, 

ἰϊ59 σμδηςσθβ οὗ σδποηϊοϊ νυ μου ἤᾶνα Ὀδθη 5 ρῃΐ, θὰΐ ᾿ξ ΘΘΘΠῚΒ 

ΘαΌΔΙΠΥ οἰθαγ {παΐ 1ἴ νγᾶ5 ποῖ πηίνογβα!]ν δοσθρίβα Ὧ58 ρᾶσί οἵ ϑοσὶρί- 
ὕΓ6 ὉΠῚ] αἰΐογ [π6 στεαΐ σους! οἱ αῦης (7Δ:λη14), δἰ [Π6 βηά οἱ 

{π6 τοί σδσηίυσγ Α.}). (ὅεε Βσ. 55, ῥ. 130.) 

ΤΠ Ὀοοὶς ΡγορΑΌΪΥ ψοη 115 νὰν αἱ ἰαϑί, θδοδιιβα ἃ5 {π656 ρᾶ5- 

ΒΔ 065 50ονν 1 Ὠδά ἃ ρασί οὗ [ῃ6 ῬΠΔΙΙσαΙς ἃ] ̓ ηἤπθηοα ἴῃ 15 [ἈνοΥ. 

1 ννὰβ ποίΐ ἃ ιδβίίοη οἵ ῬΠδσίβθα ἀραϊηδί ϑαάάυσθθ. Τδ 546- 

ἄυςοο5 νου μη πὸ ἴαυϊ ἢ (ῃ6 ῬοοΚ. ὍΤΠα Ἰἰης οὗ οἶδαν- 
ἃρ6 ψὰ5 θεΐνεοη {6 βοῇοοὶβ οἵ ϑῃδπηπηαὶ δηά ΗΠ]|16], δηα α]ι]- 

τηδίοϊγ, ρσόραῦὶν Ὀεοδυβα (Π6 ὑοῦ ραββθα ὩΠΔΟΓ (Π6 στοαὶ ΠδΙη6 

οἵ ϑοϊογηοῃ, ἴπ6 βεῆοοὶ οἵ ΗἸ]6] οι δηὰά Ἐροϊεϑίαβίθα Ὀδοδτηδ ἃ 

Ρατί οἵ (ῃ6 δογιρίυγαϑβ. 

Τῆς νίονν δυτῖνοα δὲ ἀῦονα ἄρτδεβ β ρϑίδητα }νγ Ὴ (Παΐ οὗ . Ε. 

ϑυλῃ, ΟἿ. ἰὴ 7.(,, 264 εα., τᾶς 7. ΜΝΠάΕΡοετ, Ογίρίη οὗ ἐπε ΟΙά Τ εϑία- 

ηποη (αηΟΉ, 147] 77.» διὰ ΜΌΝΕΙο, Ἐοοϊοδίαςίε5. Ἐγτ αἰϊετηρίϑ ἴο Ἔἐχρ δίῃ 

ΔΝΑΥ [Π15 Θυάδηςσεα, 566 αἰηθθυγρ, Οοπείοίν, τς Κ΄. 

ΤῊς 5ἰαἰεπιθηΐ οἵ ἤοβθρῃυ5 (Οοηίγα Αρίοη, τ) [μα [Π6 76 158 

σδηοη σοηϊίδϊηθα 22 ὈΟΟΚΒ τηϊρῃΐ Ὀ6 ϑρῃϊποδηΐ, γα ἰκηθνν μον 

[Π6 22 ὈοΟΚ5 ψεσα σεοκοηθά. ΤὍῆδ 58π|ι6 15 ἰγιια οὗ (Π6 5ἰαίθιηθηίΐ 

ἴῃ. 2 (4) Εβαάγαβ 1445 45, ΠΊΟἢ, δοσογαϊηρ ἴο {πῃ6 ΟΥδηΐδ] νο β! ΟΏ8, 

ΙΔ 65 ἴῃ6 εν ]5ῃ σδῆοη σοηβὶϑί οὗ 24 Ὀοοκβ. [Ι͂ῃ ποι ΠΟΥ σα56 

ἄο νὰ Κῆονν ἢονν (ῃ6 ΠΌΡΟΥ νγὰ5 δΔάε ὑρ. ὈΙογθηΐ ΟΠ] Γ5 



ΤΕΧΤ ῆ 

μάνα {ΠΕ6 1} ἰῃθοσῖοϑ, θαΐ, ἃ5 ροβί να ον άθηςθ, θοΐἢ ραβϑᾶρθβ ΔΓῸ ἴοο 

ἱπαἀοἤηϊία οἰΠΘΓ ἴο σοηῇΓ ΟΥ ἴο τοίαϊα [Π6 σοῃο]ιβίοη γα ἢᾶνθ 

τοδοῃεά. (ϑ8εε Βχσ. "θ5, ῥ. 127 5.) ὙΠ σδποηίΐου οἵ Οολοίοί)ι 
ψνὰ5 500ὴ δοςδρίβα Ὁγ (τ ϑίϊδηθ ἃ5 νν6}] δἃ5 7ενν5, ἴοσ ΗΘ ΓΠΊΔ5, 

Μαρμά., ΝῚΤΙ, φυοίε5 ΕποΪ. 12:8 ἀπά Τυδίϊη Μασίυσ, ἢ 15 αἰδίορσια 

ἢ ΤΙΥΡδο, ςἢ. 6, 5εεῖηβ ἴο σεοδὶ] ΟοΠοίοι; 121. ΟἸεπιθηΐ οἱ 

ΑἸΙεχ. φιυοΐεϑ ὈΥ παῖηθ, ἴῃ διγογιαία, τ13, Ἐςο]. 116-18. γι8. ΤΟΥ] Δ ἢ 

αυοίε5 Ερςο]. 2: ἰἤγες {πη65, (4 ἀν. Μαγο. 5', 1) Μοπορ. 5, 1)6 

ψῆγρ. γεὶ. 3); ΜΏΠΕ ΟΥρεη μᾶ5 βθνεγδὶ αιοίδί( οη5 [ΤῸΠ} [{. 

8.4. ΤΕΧΤ. 

(1). ἨΕΒΕΕΝ ΤΕΧΤ. 

Τῆς ἰοχί οἵ (6 Ὀοοϊκ οἵ Ἐποο]εβϑἰαβϑίθϑ νγὰθ τὶ 6 ἴῃ ἃ ἰαΐθ [ΟΥΤΩ 

οἱ (ῃἢς Ηδρτον ἰαηριάαρο---α ἴοσ ΜΓ ονίησθς ΠΟ ΒΙΠΘΙΔΌΪῈ 

ἄδοδν ἔσγοπὶ [6 ΘΑΥ ΘΓ ἰοηριιθ, Δηα ἃ σΟὨΒΙ ΘΓ ὉΪ6 ΔΡΡτΌΔΟἢ ἴο (Π6 

Ιαησιᾶρε οὗ {ῃ6 ΜΊβῆμα. Ασαϊηαὶς τησϑὲ ἤανα Ὀδθῃ ἰγρεὶν επ- 

ὈΙογεά Ὀγ [με [εν οἱ [6 ρΡεγοά, ἴοσ {Π 6 Γ6 ΔΓ ἸΏΔΠΥ ΑΥΙΔΠΊΔ15Π15 

Ῥοΐῃ οἵ νοσδυϊασυ δη4 σοπϑίσιοϊοη ἴῃ Ἐπ ο]οϑιαϑίθϑ. (866 Ὀ6- 

Ιον, 81το.) 

δνε ἄο ποὶ Κπονν ψν μοῖμοσ Ἐςο]θϑίαϑίεϑ ννὰ5 τι 6η ἴῃ 6 οἹάοσ Ηδθ- 

Ὀγὸνν σμαγδοίογ, ἰη 6 βαυᾶσγα Αγαμπηδὶς σμαγδοίοσ, οὕ 1π ἃ πιοαϊβεά ἔογπ 

ἱητογηηεαϊαίς Ὀεΐννεθη {πΠ6 ίνο. Τῆς ᾿αϑί ἰβ ὑσγορδθϊὶν {πὸ ἔδοΐ, ἔοσ γα 

Κηονν ἔσγοτῃ πιϑὴν ἀοσιπιοηΐβ ὑπαὶ ἴῃς οΟΪάδσ σμαγδοίογβ οἱ {π6ὸ Μοδθιΐα 

ϑίοηα 8864 Ὡπαεγροηδ πλιοἢ πηοα᾽] βοδίίοη. 11 15 ροββίθ]ς μαΐ {ΠῸ βαιδγε 

σμδγδοίοσ δα σοχηβ ἰῇ αἱ (με ἰἰπη6ὸ ΕΟ] οϑἰαϑίθϑ ννὰ8 ψυΥ τε. Τῆς ο]α- 

δϑί ᾿πβϑοσιρίίοη ἴῃ ἰΠ6 ϑαυδγα σμαγδοίοσ 15 (μαΐ οἵ Ατὐδῖ- Ὁ] -Απγ, Ὡς ἢ 

ἀδίεβ ἔσοιηῃ δρουξ τδο ΒΟ. (Οὐ 1ᾳΖραγοκὶὲ πὰ ΤΕ.,1, 443.) ΤῺϊ5 

ννἃ5 ΡῬΓΟΌΔΟΌΙΥ ΠΡ ΠΥ Ἰαΐεσ ἴπδη (Π6 ἀδίε οὗ οὐγ ὈοΟΚ (5866 Ὀδῖονν ᾧ 13). 

1 15 Ροββϑίθὶς, {πεγεΐογο, ἰμαΐ {πὸ βαυδγο σμδγϑοίεσ πλδὺ ἤᾶνα Ὀδθη 6π- 

ΡΙογθα ὈΥ [μ6 δυίΐμοσγ οὗ Εκςοϊοβίαϑίθβ, θὰ 1 τὺ πᾶνε Ὀδθη ἃ [ὈΥΠῚ 

ἰηἰοσγτηθαϊαίς Ὀεΐννγεεη {πΠ6 οἱά Ηδργεν δηα {π6 βαυᾶγα σμαγδοΐου, βοἢ 85 

5 Σου ηά ἴῃ (Π6 [εν ]5} ΡΑΡυτὶ τεσ ηῪ ἀϊδοονεγοά ἴῃ Ερσυρί. (8εε ϑάγος 

8Δη4 (ον ον 5 Αγανπαῖς Ῥαῤγγὶ Πιδοουεγοά αὐ Αιὁ5μαη, Τιομάοη, τροό.) 

ΑΒ {Πε86 ῬΔΡΥΥΙ αὶ βοιηδ ἔνψοὸ δυπηαγσγεα γϑαγθ οἱάδσ ἤδη Ἐοο]εϑἰδϑίθϑ, 

1ἴῃ6 ΔΙΡΠαρεῖ υδεα Ὀγ {π6 [εν Δα ῥΡγοῦΔΡΟΪΥ ἀυτγίηρ [Π6 ρεγοα ὑπάογ- 

ϑοης σοηβίεσαθ]α αἀδνοϊοριηθης ἰοναγὰβ {πΠ6 βδαιαγα ἴοση. (566 

Βτ.5Ε5. ῬΡ. 172--.3.) 

Α πιδηϊβοσρί οἵ [6 Ῥεηίαίθυςἢ οχ βίβ ἰῃ δῖ. Ῥείθυβθυγρ ψ ]οἢ 
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ϑοὴθ [εν 8 ϑοῃοΪ γα {Π1ΠΚ νγὰ5 ψυσ θη Ρεΐογε όοᾳ Α.Ὁ., Ρυΐϊ 50 

ἴαΥ ἃ5 1 ΚΠΟΝ ΠΟ Δ η βοτρί ἰ56 Κπονῃ ἰμαΐ οοηίαϊη5 Οομοίοίμ 

ΨΥ ὨΙΟἢ 15 οἱ 6Γ [πη [Π6 εἰενεπίῃ σθηΐασγυ. ὙΠ65Ὲ Μ955., οὗ σουΓθ6, 

οοηίδίη ἴπ6 ἰοχί οἱ ἴῃ6 Μαββογείβ οηἷγ. ὙΠΟΥῪ ἀἄο, Πονανθῦ, οχ- 
ὨΙΡΙ ϑοηθ νδγιδί! 5. 

Τῆς Μαδββογείβ σοηϑυ δα ἃ ἡ εγ οὗ Μ55. νη ΐϊοῃ ἀγὰ Κηόννῃ ΟΥ̓ Π8ΔΠΊ6, 

Ὀὰΐϊ ψὨΙΟἢ πᾶνε Ἰοηρ ἄρὸ αἰβαρρεαγεά, ϑοῃ ἂ5 Οοάθχ Μυρρθῃ, Οοάσδχ 

ΗΠ11611, Οοάοχ ϑδηρακὶ, οαάθχ {6γυβαὶ ταὶ, Οοάοχ [εγίομῃο, Οοάδχ 

51ηδὶ, Οοάεχ στοαὶ Μδῆζογ, Οοάεχ ΕΖγα, δπὰ (οάεχ Βδρυίοη. (Εογ 

ἀεβογ!ρὕοη, 5ε6 Βτογάὲ ἰη 7Ε.., 11Π1,.473 77.) Ε5Ρ. Βτ.585, ρρ. 183-44.) 

ΜδηΥ οἱ [ῃ6586 Μ95. οχίϑί ἴῃ [ῃ6 ναγίουβ Πγασῖθς οὗ ΕἼΓ͵ΟΡΘ, 

ΔηΔ4 ἤᾶνα Ὀξθη οἰυαϊθεα δηά εἸηρίογθά Ὀγ βομοΐασβ. Βϑη͵απηΐη 

Κοηηϊοοίξ, ἴῃ ἢϊ5. Κείμ5 1 εεἰαηριοηίμηι ΗΠ οὐγαϊσηι σι ναγὶΐδ ἰ66- 

"ομίδις, Οχίοτζα, 1776-τ78ο, ποίβα [Π6 νατϊδηΐβ ἃ5 ἴΠῸῪ ΔΡΡΘΔΣ ἰῃ 

56 ν 6 γα} Ὠυηάτοα Μ55. Ηἰβ ἰεχί οἱ ἴῃς Μερι]οῖῃ τοϑῖβ οὴ (Π6 

οΟἸΪα ἸΙΟη5. οἱ 350 οὗ ἴῃἢεβθ. Αἰηοηὴρ {με ἰεχίβ οἵ Ἐσο θϑίαϑίθϑ, 

οἀϊοά ἴῃ τοοθηΐ γϑᾶγβ, ἰθοϑα οὗ Βδεῦ, αἸμβρυγρ δηα γίνε ([Π6 

Ιαϑὲ ἴῃ Κιϊί6}}5 βιόϊία Η εὔγαΐςα) τοδὶ οἡ ἃ Ἴο]]αίϊίοη οἵ νᾶτγγ- 

ἴηρ πυροῖς οἱ Μ55. Ὀγνοῦ᾽β ἰοχί 15 (η6 ἔταΐ οἱ ἃ σο]]αίίοη οὗ 

ἃ ΠΟΠΒΙ ἀογα ὉΪ]Ϊ6 ΠυΠ 6Γ οἱ (ἢ656, δηα (6 Κιπα οἵ γαγιδίίοη ψ Ὡ] ἢ 

[Π6Ὺ Ἔχῃ 1 15 γνν6}} Π]υδίταϊοα τη ἢΪ5 ποίδ65. 

(2). ΤΗΕΞ ΘΕΡΤΌΑΟΙΝῚΤ ΝΕΚΘΙΟΝ. 

Μοβί ᾿πηροτίδηϊ ἔογ 1Π6 Ὠἰδίοτυ οἱ πε ἰοχί οἵ Εο δϑἰαϑίθϑ 5 (Π6 

Οτσοκ νογϑίοῃ, σῇ, Ὀδοδιιβα οἱ ἴΠ6 ἰοροπα ῃαΐ 1 νγὰβ ἴγαη5- 

Ιαϊοα ὈγΥ ϑονεηίγ-ννο πηθῃ, 15 σον Το] ]6ἀ [ῃ6 ϑορίυδριπηί. 

ΤῊΪ5 νϑυβίοῃ 15 1η {6 [ΟἹ] ον ηρ Ρᾶρθ5 ἀδϑιρηδαίεα Ὀγ Ὁ. 

Τῆς Οτεοκ ἰγδηβιαίίοη οἵ ἰμῃ6 ΟἹα Τεβίαιηθηϊ ννὰ5 ποΐ ἃ} τηδάθ 

αἱ οὔθ {ΠῚ6, ΟΥ̓ ὈΥ οης6 βαηά. Τῆς Ῥεηϊΐαίθι ἢ νγὰ5 Δρρδγθῃηίγ 

ἰγηϑαίθα ἴῃ {πο {π|τὰ σεηίυγν Β.(., δηα [Π6 οἴ ΠΟΥ ραγίβ δ νϑγίοιβ 

Ἰλίου ἀαίθβ. Τῆς Καμδίη σετα ἡδίαγα! ν ἰγαηϑιαίθα ἰαϑί οἱ ἃ]]. 

Τί ἰ5 ῬΡγόθδ0]6 {παῖ [ῃς Ῥϑα 6 Γ Ἔχ βία ἴῃ ασθοκ ἃ5 θαγν ἃ5 130 Β.(, 

Ῥυΐ [Ποῖ6 ἰ5 γθαβοη ἰο {Ὠῖπκ [μαΐ [μ6 νοχζϑίοη οἱ Εἰοϊθϑιαϑίθϑ ΠΟ 

ἴουπηά ἰῃ (ἦ ναϑβ ποΐ πιδάο {11 (ῃ6 δηά οἵ ἴῃς ἢγϑί σδηΐυγυν Α.})., 

Δη4 [Πα 1 νγὰ5 τηδάθ ὃν Ααα}]α, ἃ παῖϊνε οὗ Ῥοπίιιβ, γῆ. νὰ8 ἃ 

σοηνοτί ἢγϑί ἰο (γι βεδηϊ  δηά {Πδη ἰο Γπἀ4]5Π|, ἀηα ΨΠ}Ο ἰ5 5814 
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ΌΥ 7ετοπηθ ἴο μᾶγε Ὀδϑθὴ ἃ ρυρὶ! οὗ Αα!ρᾳᾷ. Ὅηα γΓδαβοϑ ἴοσ {[|15 

γἱονν ἀγὰ [ῃδὶ [ῃ6 νεγϑίοη οἵ ομοίοί, ἴῃ (ἦ Ἔχ 115 την οὗ [6 

πιοϑβί ΠΑ. α ρΘου Αγ 165 οὗ ἴῃς ϑίγ]α οἱ Ααυ}}᾽5 νϑγβϑίοη ἃ5 Ὀγο- 

Βενθα Όγ Οτίρθη ἴῃ ἢΪϊ5. ἰαπηουβ ἢ ἐχαρία--- ΘΟ υ ΔΓ 16 5. τ ὨΙ ἢ 

ΟΟΟῸΓ ἴο (ῃ6 5αῃη6 δχίθηϊ ἴῃ ἰἢ6 ϑορίπαριπί νϑύϑίοη οἱ ἢο οἴμοι 

ΟΙά Τεβίαμηθηΐ θοοκΚ. ΤὨΪ5 νίϑνν ννὰβ δεῖ ἴοσίῃ ὃν Οτδοίζ (6ε- 

δοϊολίο ἀ. ὕμάφη, ἸΝ, 437, ἀῃα Κοἠοίοί, 173-79). 1| ννὰ5 ορροβϑά 

Ὀν Ὀ:Πμληη ἴῃ ἃ ομαγδοίο 5010 8}}ν ἰΠογοι ρῇ ΡΑΡΕΓ ἴη (Πμς δέαμηρε- 

δογίομίς ἀἄ. ἀρ. ῥγεμδ. Ακαά. ἀ. 7155. σις Βεγίήμ, τ802,1, 5--τ6; θα 

ὉΠ] η ἢὰ5 Ὀθθη ΔΌΪΥ δηα ϑιισοθϑϑία γ δηθννεσοα ὈγΥ ΜΌΝΕΙΪῈ ἴῃ 

815 7ηἰγοάμοίοη ἰο Ἐσοϊοδιαδίο5, ττ5ττ34. (ϑεε Βζ. 5. ῥ. 192.) 

ϑοπηα οὗ ἴῃε Ααυΐϊΐδη τᾶγκα οὗ βίυ]Ὲ ψ Ὡς ἀρΡΡϑθᾶγ ἰπ ἰῃς ἘσςοϊΘϑιαβϑίθα 
οὗ Φ τε 88 [Ὁ]]ον5: (π6 τεπάεγίηρ οἵ τιν, {πε βἰίρῃ οἵ {με δος., ΌῪ σύν; 

Ὁ) ἃηά ὃ)) ΌΥ καί γε; ὦ, ΜΙ δὴ ἱπβηϊῖνα, ΌΥ τοῦ ψΙἢ δὴ ἱπβηϊίνε, 

Ἔνθ ὙΠΟΓα ἰἰ [οΥΠῚΒ 51 ΠΊΡΙΥ (Π6 σοιῃρίετηθηΐ οὗ ἃ νεγθδ] ἜἼχργδβϑϑίοῃ ἃ5 

ἴῃ 1 817 413 τοῦδ 412 ςἹ 815 αἰ, οἷς,, ἃ8 ἰὴ Ααυ}ὰ (ζ΄. Βυγκι 5 

Αφμῖϊα, 13), Μογε ῃθ Ἡδεῦγαν ποὰη 15 ργεσθαθά Ὀγ ὃ, δηὰ ἰξ νου] Ὀς 

Ἱπδρργοργίαϊς ἴο σεπαδγ ἰἰ ὉΥῪ εἰς; 1 15 σε πάεσγεα ὈΥ (Π6 δγίϊοϊθ, 6.9. 2.5 

τοῦ σοφοῦ -- Ὀ5η, 225 τῷ ἀνθρώπῳ-Ξ: Ὀπνο, 417 τῶ παντὶ πράγματι -Ξ 

Υρπ Ὁ, 411 καὶ ὁ ξις τα ἀπ, οἱ ὁ κύωντει 55, εἴς; [0 αδϑά ἴῃ οοπη- 

Ῥϑτίβοῃ, τεηάδγε ΌΥ ὑπὲρ νἱ ἀος. τηογα ἤδη ἰννθηῖν {{π|65, ἃ5 6... 

ἴῃ 4.3; (με τεπάδγίηρ οἵ Ὁ; ΌΥ καθόδους, 66 522. (3). οὗ ἢ»8 ΌΥ παρὰ, 

ΜΙ ἃ αδη., 519. 12. γ12. (13) 88 1.211. 27 Ὀγν ἀγαθωσύη, 49 5:0. 17 63. 6 γ4, 16 

. Οοἷδ. ὙΠεβθῈ ἃ υΐϊ ἃ ἴεν οἵ {π6Ὸὸ Ἐχαηρίεβ. Μδην τήοσα Ψ1]] Ὀ6 

ἴουπά ἴῃ (6 ψοσκ οὗ ΜΌΝΕΙῈ αἰγοδαν οἰϊεα. 7εγοπλθ τθη ]Οἢ5 ἔν]. 6 

(Ορεγα, Ν, 32 δῃὰ 624) Ααι114᾽5 βεςοηά εαϊίοη, ψῃϊοᾷ ἴῃς Ηδῦγενβ 

ς8}} κατ᾽ ἀκρίβειαν, ἀπά αταεῖΖ ἀη4 ΜΕΝΕΙ͂ μανε πιδάς 11 Δ οροίμεσ ρσοῦ- 

8016 [μ8ΐ Α41.118᾽5 ἢγϑί δβαϊίοη 15 ἰμαΐ εὐὐροάϊθα ἴῃ ὦ. ὙὉὙῆμ5 ΟἿ]Υ οδῃ 

οΠ6 δοσοιηΐ ἴογ {πὸ πηαγκοα ἀρργοᾶςἢ ἰο Ααυϊ]α᾽5 βίν]ε δῃηα ρεου δγι[165, 

σοι η6α ΜΠ βοπλα ἐα 0 4}}ν βιγικίηρ αἰ εγθησεβ ἴσοπὶ [6 ἱγαρηηθηίβ οὗ 
Ααι}]6, ργεβεσνεά Ὀγ Οτίρεη. Ὀ]Π]πλδη μά υὑτρεα {Πε86 αἰ θγθησεβ ἃ5 

8η οδ]εοιϊίοη ἴο [Π6 ἰἤθοσυ {πᾶὶ Ααυῖ]α ἰγαηβὶαῖθα οὐσ ὦ, θυΐ 45 Με- 

ΝΕ ΙῈ οὔβεγνθϑ, ἃ βεσοηά δα οη ργαβαρροβαϑ αἰ εύθηςαβ, ἀηα [{ 15 αἰ βῆ συ] 
ἴο {π|πη|κ (παΐ ἃ Ἰαΐοσ. ῃαηὰ δάδρίεβα ὁ ἴἰο Ααυ}]α᾽ 5 Ἰαίεσ οσκ ψτπουΐ 

ἀοϊηρ 1 ἴῃ ἃ πιοσα {πογουρῃ-βοὶηρ ΤΔΠΠΟΓ. 

Ὁ ΒΕΙμογ ἴἤθτα μα Ῥθοη δῃ θαυ] ογ ἰγαηϑαιίοη οὗ Οολοϊοίἧ: ἴδῃ 
Αα0114᾽5 ἢγϑί δα το π 15 ἀποογίαϊη, μας οἡ (86 ψνο]Ὲ να σοῃοϊ ας 
[μαι {ποτα Ῥσοραῦὶν μαα ποῖ βεεῆ. Ὑμὲ ψουκ Πδά ΟὨΪΥ ΤΘΟΘ ΠΥ 
Ῥδθη Δρρτονθά 85 σδποῃῖςαὶ Ὀθεγοηά ἀΐβρυΐε (5866 ἅθονα 83), δπά 
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ἴϊ 5 ῬΥοΟΌΔΪ]6 [μαΐ 5ῃοσγίν αἰΐεγννασγά Ααυ}]ὰ ἀπηάογίοοϊς 115 {ΓΔ η5- 

ἰαϊϊοη. Τα ἰτδηβίαϊίοη ψνὶο ψ πᾶνα ἴῃ (ἦ ννγὰβ8 δἱ 41} δνϑθηΐβ 

ΠγΔ46 ἴτοιῃ ἃ ἰοχί ψῃΐϊοῃ αἰἤογοα ἃ ροοά ἀ68] ἔγοπι οἱἵγ ρῥγεβθηΐ 

Ἡδρτον, δηα νγὰ5 [Πθγεΐοσα τηδάθ ἔτοιῃ ἃ ἰοχί {παὶ Ααὶρα μά ποὶ 
Τανϑοα. Ῥοβϑίθὶυ [ἃ νγα8, ἃ5 ΜΌΝ Ια {Π1η]|κ5, ἴῃ ραγί, Ὀθοδιιβα Ὠἰδ 

ἢγϑί δαϊοη 8 πηδάδ ἴτοπὶ ἃ ἰεχί ἰπαΐ Ααΐθα, ἢΪ5 ἰθδομογ, ἀϊά ποί 

ΔΡΡτονθ, ἰμαὶ Ααυ]α υπάογίοοικ ἢΪ5 σονϑίοη ΜΒ ΪΟἢ τοϑυ! θα ἴῃ 
815 ““ϑεςοηά δαϊοη.᾽»; 

1 ἴῃ686 νίθννϑ δῖα οοττεοί, [ῃς ἰγαηϑίαϊίοη οὗ Οολοίοίν, Μ Ὠϊοἢ 

ψῈ μάνα ἴῃ (ὦ νψὰβ τηδάδ ἴῃ ἴΠ6 βεοοῃηά αυδγίεγ οὗ [με βϑοοῃμά 
σοηίυσν Α.Ὁ. 

ΤὨΕ ἱεχὶ οὗ ὦ ἴον ἴμε Ῥοοῖκ οἵ Ἐσοϊεβίαϑίθβ ἢὰ5 θθθὴ ργεϑοσνοὰ ἴῃ 
ἤνε υης]4] Μ595. δηά ἴῃ δέίζδεη συγϑίνεβ, νυν] ἢ ἤᾶνα Ὀδεη βἰυαϊεά, (Που ἢ 
οὗ [πΠ6 συγοῖνοϑ σε σοηίβ!η ΟἿΪΥ 84 ρᾶγί οὗ ἴῃς. ὑοοκ. πα υποΐϊδ] Μ995. 

ἃτα: (1) ΤῊΣ ἔδιπουβ Οοάσθα Ῥαΐλίοραμς ((68) ἴῃ ἰπ6ὸ Νδίϊοδῃ 1ΟἰΌΓΑΣΥ δἱ 

Ἐομιδ, υϑ04}}Υ εἰϊεα 45 Β, νος ἀδίε8 ἔγοπι {μ6 ἔουσίῃ σομίασγ. ΤΒΘ 

Ἰαρογβ οὗ δ εβίςοιί: δηά ἨἩοτγί οἡ με Νενν Τείϊδπιθηΐ νἱπαϊοδίθα {πὸ ἰεχέ 

οὗ 1[πἰ5 Μ5. 845 οἡ {μ6 ψῃο]ς (μ6 Ὀεϑί ἴοσ 1μαΐ ραγὶ οὗ {πὸ ΒΙΌ]6, δῃὰ {πε 
ἸΑθουβ οὗ ϑιννεῖα οὐ (με Οτεεῖΐς ἰοχί οὗ (Π6 ΟἹα Τεβίδιηθηϊ θη ἴο σομᾶγτ 

1656 σϑϑ]ῖ5 ἴογ ἴΠ6 οἱάδσ ραζί οὗ ἰῆες (δῆοῃ. (2) Τα ἔδιιοιιβ Οοάσις 

σἱπαϊίομς ((Ν), ἑουμπά Ὀγ Τιβοβοπάογέ οἡ Μουπὶ ὅ5:1παὶ, 1844-18ς9, 

δΔη πον ῥγεβεσγνεα ἴῃ {πὸ ΤΊ ΓΑΥΥ δἱ 5.1. Ῥείογβριυγσ. [1 15 βοιηθίϊπηθ8 

εἰϊεα ὈΥ 5. ο]8Γ5 85 Ν, ϑοπηείπλ65 ἃ5 5. [ἴ ννὰϑ5 δἷϑο νυυϊτδη ἰη ἴπ6 ἰουγίῃ 

σοΠΙΌΣΥ δηα 85 δῃ δι :ῃουῦΥ ἴογ {πε ἰαχὶ [4115 1{{|6 Θῃογί οὗ Β. (3) Τῇ 

Οοάεκ Αἰεχαπάγίηις ((2.), νυτϊδη ἴῃ ἴῃς ΔΓ σαπίυγν, ον ἴῃ (ῃ6 Βτὶϊ- 

158} Μυβουπι οἰϊε 45 ἃ. (4) Οοάονχ Ἐρηγαοηεὶ ((60), 4150 οὗ (ῃ6 ΕΠ 

ςοηίυγγ---ἃ πα ρα] πηρϑεϑί Μ5. πον ἴῃ ἰπ6 Νίομα) Πἰργασυ δἱ Ῥαγίϑ, 

οἰϊεά 45 Ὁ. (5) Οσάεχ Μεμείμς ((Ή5), νυ ςοη ἴῃ [Π6 εἰρη ἢ οὐ ηἰπῖῇῃ 

ΠΟΠΓΌΓΥ, ΠΟΥ͂ ἴῃ 5.. Μαγκ᾽β Γῦγαγυν, Νεπῖςθ. [Ιἰ ἰβ αϑ08}}γ οἱϊεα 85 ΥΓ, 
δηα οἴΐεηῃ 41}165 156} Ὁ ἢ ΒΝ, 

ΟΣ [δὲ οὐυγοῖνε Μ55.͵, 68, ντυϊίθη ἴῃ της ἔθη τἢ σεπίυσυ, ομα οὗ 1Π6 

ἰγεαϑυγεϑ οὗ ἴῃς 1 ργαγν οἱ 51. Μαγκβ δἱ Νεηΐῖςα, ἄδβοσνοβ Ἔβρεοὶδὶ τηθη- 

ἴοη. Τὶ οἴΐεη 411165 1156} ἢ Β. ΜΌΝΕΙΕ σοηϑιθ β 1 Ἔβρεοῖδ! ]ν ἱτὰ- 

ῬΡοτγίδηϊ θη ἰἰ ἀἸΠεγβ ἴσοῖὶ Β, δηὰ Πο] 5 ἰξ ἴο 6 {π6 τποβί ἱτπηρογίδηϊ 

Οτεεῖκ Μ5. οἵ Ἐκοϊ]εβιαβίοβ Ἔχίδηϊ (566 ἢἰ5 Ἐοοϊεδίαϑίδ5, 136). 

ΕἘοσ ἔυ}6Γ δοςουηΐβ οἵ ἰπ6 Μ595., 56ε6ὲ ϑιννείε᾽ 5 7γοάμοίίοη ἰο ἐμὲ Οἰά 

Τεϑίαγιοηΐ ἐπ Ογόεκ, τ22-τ7ο; Οτερογγβ Ῥγοϊερογιόμα ἴο ΤΊ ΠΘ ΠΟΥ 5 

Νουμ Τοεσίατποηέμη Ογάοο, αἶθο Ἠϊ5 Τ᾽ εχίκγμὰ ἀο5 ΙΝ οη 1 |.εείανιθηέδ, 

8Δη4 ϑογίνεπεγβ ῥίαΐη Ἰπ γοάμοίίον ἰο ἐπε Ογ οίδη οὗ μὲ ΝΝεὶ Τοεοία- 

ηποη|, φῇ οα. ὈγΥ ΜΊ]εσ, Νο]. 1. Βτ. 585. ρ. τος Κ.. 

1 15 Ῥοβϑὶθ]ε ἔγοπι {πε ἐχίδηϊ νυν πθ 5565 ἴο (ῃς ἰαχί οὗ Φ το ἀείεςΐ ἴῃ 

15 ἰεχί γεσθ 8] 5 ΟΥΓἨ ἴγρ65, Κιπάτεα ἰο ἴῃοβϑα νῃϊοῃ εβίοοι: δῃά Ἡοσί 



ΤΕΧΤ 1 

Βᾶνα :ἀδη :β6α ἔογ {πΠ6 Νὸνν Τ᾿ εβίαπηιθηί. [Τὶ 15 ἴογ (15 γθάϑοη (Πδί οἴΐζθη 

ἴῃ εἰπηρ, [6 δνίάδηςα οἵ Φ6 (6 ϑγιῃροὶβ οὗ Μ55. ἂγὲ δϑιχϑάὰ δ5 8, 
ΟΝ, εἴς. ΕῸΓ ἅπαῖγβοϑ οἱ {με ἰεχί οἵ ὦ, 5εεὲ Κ]οβίοσιηδηπβ 126 1 1δγὶ 
Οολείοιμ ογδίοης Αἰεχαμάγίμα, ἸΚ1ε], τ802, δἀηα ΜΟΝΈΕΙς᾽5 1 γοάμοίϊον 

ἰο Ἐσοοἰοδία πέος, (δια υιάρε, 1904, ΡΡ. 115--τόδ. 

(3). ΤΗῊΗΕ ΟΕΕΕΚ ΝΕΒΒΙΟΝ ΟΥ ΑΟΥΙΙΑ. 

Α4ι114 ννὰβ ἃ πδίϊνε οἵ Ῥοῃπίυβ, ἀῃά ἃ σοηηδοίίοη οὗ {ΠΕ ΘΙ ΡΟΓΟΥ 

Ἡδάτιαη, ῆο ΘΠΡΙογἝα ἃ τεϊαῖϊνε οἵ Ααυ]]α5 ἴο Ῥυ]4 2118 

(δριίο!ηα οἡ {πὸ ἴα οἵ Γϑγιβαίθη. Αα0114 δοσοιηρδηϊθα ὨΪΠῚ, 

Δη4 816 {Ππεσὲ νγὰ5 σοηνογίεα ἴο (γι ηϊῖγ. Α5 πὲ τε[υϑθά ἴο 

Δρδηάοη (ῃ6 πεδίμπθη ργδςοίϊοβ οἱ δϑίγοϊίορυ, ἢ6 γγὰ5 Ἔχοοχῃγημηῖ- 

οαἰαά, δηἀ ἰη αἰβριδί Ἰοϊηεα (ῃς εν. Ηδ ὑπάργίοοκ ἃ ἰγαηβἰδί!οη 

οἵ {π6 δογιρίυγοβ ᾿ηΐο ατδεὶς ἰῇ ΟΥΟΥ ἴο δεῖ 45146 [ῃ6 σε πάργηρϑ 

οἵ πε ϑερίααρίπι ψῃϊς ἢ βοοηθά ἴο βυρροσί {με Ομ γβιίδπβ. Οἱ 

7εγομπηε 5 ἰθϑ ον ἴο ἢῚ5 βεσοηα εαϊίίοη οὗ ἢϊ5 σεηάθτηρ οἵ 
Οοἠοίειι, αὶ ᾶνγα δἰγοδαν βροίζεη, δηῃὰ ἤᾶγε ϑθοννῃ ἰῃαΐ ἴῃ 8]] 

ῬΓΟΡΔΌΠ ΠΥ {π6 νεγϑίοη ψΐϊοἢ Οτρεη ργεβοσνθα 5 Ααυ114᾽5 ννὰβ 

[Π15 βεσοηά εαϊοη. ΤῊΪ5 βεσοηα δα! οη ννὰ5 ΡγορδΌΪν τη8646 ἔγοτη 

[με ἰεχί γονίϑθα ᾿γ Αχια, ἔογ ἴἰ αἰ 6 γϑ [ἀΓ 1655 ν! εἰν [ῃδη (ὖ ἔγοπὶ 

[Ὡς ΜΜαββογοίῖς Τοχί. 1Π|ῦ νὰ ἃγὰ στὶρῃΐ ἴῃ {πιηἸζίηρ Παϊ {Π6Γ6 ννὰϑ 

ΠΟ ατοεκ νεγϑίοη οἱ Ἐσςο]θϑιαϑίεϑ ἀη1}} Αα0}145 ἢχϑί δαϊοηῃ, ἴῃ η 

Ῥοῖῃ Πὶ5 βἀϊίοηβ μᾶνα ϑυγνίνεά, [Π6 ἢγοὶ δηῦσο δ5 (6 δηά ἰῃς 

ΒΘΟοΠά ἰῃ ἔγαρτηδηΐβ ἃ5. Δ, ἴῃ6 5υτρ 0] ΒΥ ψΠΙΟἢ Ααυΐα ἰ5 φυοίοά 
Ῥεῖϊονν. Τῆδβα [ταρτηθηΐϊθ ἤᾶνα Ὀθθη ςοἸϊαίθα Ὁν Μοηίζαυςοη ἰῃ 

ἷἰ5 Ηχαρίογιρη, Ογὶρίμϊς φία σμῥεγδιρη, 1713, ἀπά Όγ ΕἸ6]4 ἴῃ Ηΐ5 

Ογὶρίηῖς Ποκχαρίογν σα δ βογοηί, Οχίοτσα, 1875, δῃηᾶὰ σόνοῦ 

Ρτγδοῦσ ΠΥ (6 ἡ ῃοΪῈ Ῥοοκ. 

ΕῸΥ {Π|6Γ δοσοιηΐβ οἱ Αα1114᾽5 νογβίοη, οὔ. Θεία, ορ. οἱἑ., 31--412 

ΔΠ4 κε; ΜΟΝΈΕΙΙς, ορ. οἷ!,, ττς-τ-134; Βυγκιι 5. ̓γαρηιοηίς οὗ {6 

Βοοζς οὗ Κίηρε ασοογαϊηρ ἰο ἐμβα Τγαμοίαίίον οὗ Αφιίϊα, τ8ρ7; 

ΓΟ. Ταν]οτβ Οαἱγο-(οηχαΐ; Ῥαϊηιρδεδίς, τροο, δἃηα δομιὕγου᾽ 5 σδ- 

δοϊμοἰία ἀ6ς 74 ,δολιοη γοῖβες5, εἰς., χ4 εἀ., Νο]. ΠῚ, 4218--321. 

(4). ΤΗΕ ΝΕΒΒΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕΟΡΟΤΙΑΝ. 

ΑΠοίπεῚ νογϑίοη τγὰ5 τη86446 ἰη [Π6 βεσοοηά σδηΐασν Α.ΏὉ. Ὀγ ΤὨρο- 

ἀοίϊδῃ, νγῆο βθθῃὴβ ἴο ἤἢᾶνε ᾿ἱνεὰ αἱ Ερμοϑθυβ. Ηἰβ νοῦς νὰ 5 
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Κποννῃ ἰο [τοπφὺβ (ὦ. 2ο2 Α.}).), ννο 6415 ἢ ἃ παίϊνο οἱ Ῥοηίΐι5, 

ΔΗΔ σαγβ8 {παΐ ἢ Ὀεοδῖηβ ἃ σοηνεσί ἴο [πἀδίβηη ἴῃ πιαίυγε 1{{6. 

7 ἰ5 ᾿πουρῃΐ {Ππᾶΐ ἴῃ ϑοιὴς οὗ ἴμ686 ἀδί:]5 [τεηδὶβ σοηι5ε4 ΤΏΠε- 

οἀοίίϊδη ψιἢ Ααυϊα. [ἰ 5 μαγάϊν κοὶγ (μαΐ ἵνὸ αἰ εσγεηΐ θη 

ψ ῆο ἰραγηθα Ηδργον ἴῃ τηδίυγε 16 ϑῃου]α τηαϊζα ἰσαηβίδί!οηβ οἱ 

[η6 ϑογρίυγοβ ἴοσ ἴῃ6 7ὸνν5 ἴῃ ἴῃ6 ϑαπὶα σδηΐυσυγ. [τα ϑοιι5 5, 

Πονθνοσ, ΡῬγοόραῦὶν τὶρῃΐ ἴῃ βαγίηρ ἰμαΐ Ὑπμεοαοίίδη ἰἱνεα δἱ 

ἘΡΠδβϑυβ. Ὑπμδοάοιίδπ᾽ 5 νεγβίοη οἱ Πδηῖοὶ βεθηβ ἴο μαναὰ ἔουπηά 115 

ΨΥ ἱπίο [μ6 δερίυδριηΐ, ἃ5 Ὲ μάνα βϑιρροββά {πὶ Ααυ}}4᾽5 πσϑὶ 

ἰγαηϑ᾽δίίοη οὗ Εςοϊοβίαϑίθϑ 414. Τὴ νόοσκ οἱ Τ᾽ Πδοἀοίϊδη 15 οἴ ου- 

56 Κπονῃ ἴο ι.15 ΟὨΪγ ἰπτοιυρῇ {με Ηδχαρῖία οἵ Οτίρεη, ἀπά [Πδι 

ἢδ5 βυγνίνεα οηἱγ ἴῃ ἔγαριηθηΐ5Β. ΤΠΕοαοίΔη 5 σα θυ ηρθ 40 ηοΐ 

ἀϊἔεγ 50 ψ  ἀοεἰγ ἔσοση {(πΠῸ ϑερίυδαρ!ηί ἃ5 ἀο ἴμοβ6 οἱ Ααα1]α, ΠΟΥ 50 

οἴΐεηῃ ἔσομι ΜΎ. 85 ἴμοβε οἵ ὦ. Βαϊ Ὅτσ. ϑινείε βαγϑ: “δ 566ΠῚ5 ἴο 

ἢᾶνε ρῬσγοάυςθβά ἃ γε γεν βίοη οὗ ἴπ6 δερίπαρίηΐ γαῖμοῦ [ἤδη δη 1η- 

ἀερεπάθηϊ νογβίοη." ὙΠεοάοίδη 5 τοηαεγίηρβ οἱ (δοἠείοίἦν ΝΥ ΙΟ ἢ 

Πᾶνα ϑυγνινθα δῆογαά ᾿ηἰθγθϑίηρ νϑυαπίβ ἴο ἜΥ ΓῪ σμδρίεσ οἵ (ῃ6 

Ῥοοῖ. ὙΠ ἃγὰ σοηίαϊηθα ἴῃ [ῃ6 ψοσκ οἱ Μοηίίδυςοη δηά 

ΕἸ6]4 εἰϊεα Δρονα. 

ΕΓ ἃ {0Π|6Ὶ δοσοουηῖΐ οὗ Τ πεοάοίδῃ 566 ϑι νείο, οῤ. οἱέ., ΡΡ. 42-409; 

ανγηη, “ἸΒεοσοίίϊδη,᾽" 'ἰπῃ δα δηα δήδοθβ 1)21ε!. οὐ Οἠγίδαπ 

Βῖορ., ἀιὰ ϑομύτγοεσ, (δε οί, οἴς., ΝΟ]. ΠΠ1, 3221--324. 

(5). ΤΗΕῈ ΝΕΈΚΒΙΟΝ ΟΕ ΞΒΥΜΜΑΟΘΗΙΞ. 

Α ἴουγίῃ ἰγαηϑίδίίοη οἱ ἰῃῈ Ηθῦτγον ᾿ἱπίο ασϑαὶς 5 τηδάς Ὦγ 
ΘΥΤΩΓΊΔΟΙ5 ΠΘᾺΓ ἰῃ6 ἐπα οἱ ἴπΠ6 βθοοηά οὐ ἴῃ6 Ὀερὶπηϊηρ οἱ 1ῃ6 

{π|γά σεηΐυσν Α.Ὁ. ἘΕὐβθρίυ5 ἀπά 7εγοπηθ βὰν ἰῃαΐ Θυτ Δ ΟΠ ι5 

νγὰ5 δὴ ΕΡϊοης (τ βίδη, Ὀυΐ δοσογάϊηρ ἴο ΕΡΙΡΒαπῖὰβ 6 ννὰ8 ἃ 

ϑδγηδγίδη 0 ογασθά [Δ 41|5π|.0 ΕΡΙΡΠΔΏΉΙ5 γᾶ5 ἃ Ὁ] ΠΩ ΘΓΘΥ, 

Ποννενϑῦ, δηα 6 ρσγορδὈ. ν 15 ἰῃδΐ ἄνθη 11 ΘυτΔΟἢι15 ννα5 οἱ 

76 5} οὐ ϑαιηδγιίδη ραγεηΐαρε, ἢῈ Ὀεσατηθ δὴ ΕΡΙοηϊΐθ. [Ἐγοηα 

σοΥΓΘΟΪν ἀδοΙαγθα [ῃδὶ [Π6 δἱπὶ οἱ ϑυιωπηδοῃ 5 ννὰ5 ἴο Ἔχρσεβϑθ {ΠῈ 

56η86 οἱ (ῃ6 Ηδῦγεν ταῖμογ ἤδη ἰο 1}0]]ονν ἴῃ6 οΟΥΘῚ οὗἉ 115 ννοσγάϑ. 

ΗΙ5 νεγϑίοῃ ϑῆονϑβ [παΐ δ δἰπηβα ἴο δεῖ ἢ Π]56 1} ἴσγεο ἔσο {Π6 1η- 

ἤμπδηςς οἵ [ῃ6 δερίυδριηΐ ἃ5 Μ}6Ὲ62}} ἃ5 ἴο ψσῖία ροοα ατθοκ. ϑνεία 

(ΠηΚ5 [ῃαἰ Θγιησπηδοῆι5 μαα Ὀεΐοσα ἢϊπὶ (μ6 ἴἤγεα οἴποσ Οατεοὶς 
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νΘΓΒΙΟἢ5 ΠΘη ἢδ6 πηδάθ ἢ]5 ονη, Δηα ἰΠδὶ δ Ἔχ 15 Ὠἷβ ἱπάδρθη- 
ἄξηςε οἵ {Π6Π1 8}} ἃΠ4 5οπΊΘ 1 Ππ|65 οὗ (ῃ6 ΗΘ γον ἃ5 νγ6}1. [πη 8ρῖτε 

οὗ {Π|5 σμαγρα 1ἴ 15 οἴΐζθβη γα {Παΐ ἢ6 Πα5 σδιρῇῃΐ (Π6 τηθδηϊηρ οἵ (Π6 

Ηδεργονν δηα σουγθοῖ!Υ ἘΧΡΓΟΘϑθα ᾿ἴ ἴῃ ατθεῖ. Ηἰἴ5 γϑγϑίοῃ νὰ5 

ΕΠ] ογοα Ὀγ Οτίρθη ἃ5 θαυὶν ἃ8 228 Α.})., δΔη4 νγὰβ 50 Βίρῃηϊὶυ το- 
δατάθα Ὀγ {παῖ δποίθηΐ βοῃοΐαγ, ἰμᾶΐ ἢῈ σάν ἰΐ ἃ ρίδοβ ἴῃ ἢῚ5 

Ηδοχαρία. ΗἙΠ5 ἰτγδηβίαιϊίοη οἱ Ἐοϊοϑαϑίο δῆϊογάθ ΠΕΓΙΊΘΓΟΙΙ5 

ἰηςογοϑίηρ ναυδηΐθ [ΟΥ ΘΥΘΓῪ σΠδρίεαυ οἵ [Π6 Ῥοοὶς. ΤΉΘΥ ἅγὰ 

ΡῬΓοβοηΐθα ὈγῪ Μοπίΐζδυςοη δηά ΕἸἊ]α ἴῃ (ἢ6 νου οεἰοἀ ἀΡονα. 
ΕῸΥ ἃ {0116 Γ δοσουηί οἱ ϑυπηηδοῆ5 566 δι νείς, οῤ. οἷ!., 4ο0--ς3; 

σνυηη, οὐ. οἷ. Ἡδύηδοκ, (Οδδοϊοϊμς 467 αἰϊολιγίδιοπομ 11ἰθγα- 

ἐμγε, 1, 2ος ἢ΄., ἀμα ΟἸἠγοποϊορὶο (67 αἰ εἶ. 1ογαίμγ, ΤΠ, τόᾳ ἢ, ἀπιὰ 

Ῥεγοβ, ““ϑυγηδοῆι5,᾽" ἴῃ ΤΕ., ΧΙ, ὅτο. 

(6). ΤΗΕ ΟΟΡΤῚΟ ΝΕΈΒΙΟΝ. 

Τῇς ΒΙΡ]6 15 [πουρῃΐ ἴο πᾶν Ὀδθη ἰγαηβὶαίβά ᾿ηΐο {μ6 Ἐρυρίίδη 

ἀϊα]οοῖ5 Ὀεΐογε ἴῃ ἐπα οἱ ἴῃς βϑεοοηά σθηΐασγ. ΤὨϊ5 {γα ηϑ] δίῃ 

ψγὰ5 τηδ δ [τῸπὶ (Π6 δερίπδαρίηϊ νογβίοῃ, 50 (ῃδὶ [ῃ6 νᾶτίοιιβ Ερυρ- 

(ἴδῃ νεγϑίοηϑ---Βομδίσίς, Μερῃς, δηὰ δῇ! ϊο-ττᾶγα ἴῃ στρα] ν 

ὙΠ 65565 ἴογ ἴῃς ἰδχί οἱ ἴῃς δερίυαριηί. Ασοομηίΐβ οἵ ἴΠ686 νϑὺ- 

505 86 ρίνθη ἴῃ ϑνείθ, ορ. οἱέ., το4-τοῦ, δηά ἴῃ 6 ψοῦκβ οἵ 

ΕταρΟΥΥ δηα ΒΟΥ  Π ΓΓ οἰϊδα ἀρονα. ἴῃ .δ. βιμὀίϊογμηι Εταρηιοηία 

Οορίο-ϑαϊμάϊοα Μηδο Βογρίαηϊ, εἀϊεα Ὀγ (ἰαβοα, τ8ὅ8ο, Νοϊ. 11, 

ΡΡ. 195-254, ἴπ6 ψΠο]ς οἱ Οολείοι ; ἴῃ ἃ ϑδῇῃϊαϊς ἰγαηβϑιδίοη, 6χ- 

σορί 9΄-τοῦ, 15 ἱποΪ 8464. ΤῊ]5 ἰοχί νγὰ8 σο ]αίοα Ὀγ ΕΓ ΠΡΘΙ [ΟΥ̓ 

ἢ15 ψόοσκ 1)6γ Μαρογαϊηοχί 465 Κοἠοίεί, κγηδο πρηίογδμο, τ8ρο. 

ΤΠδ56 τοδάϊηρβ υ508}}γ σα ρροτγί (6 γϑδάϊηρβ οἵ (6. ΤῊΪ5 νεγϑίοῃ 

15 οἰϊδά Ὀδίον 8 ἾΚ. 

(7). ΤΗΕ 5ΥΕΙΑΟ ΡΕΒΗΙΤΤΑ. 

ΤῊδ οτἱρίη οἵ [15 νουϑίοη 15 ᾿ἱηνοϊνθά [ἢ τχυο ἢ ορδουγίγ. ὙΠΘο- 

ἄοτε οἱ Μορϑιυεοϑίία ἀθοϊαγεά {πᾶξ πὸ οηθ Κηδν ψγῃο [Π6 ἰγϑηβ]δῖου 

ψνὰ5. (Οἵ. Μίρπο, Ρ. ἃ. ΠΧΥῚ, 241.) ΤΠ νογϑίοῃ ννᾶ5, μουν νυ, 

τηδάς ἀυτίηρ {Π6 οδαγὶν σδηζαγίθβ οἱ (ῃ6 (ηγιϑίίδη οσα. Τα Ῥεη- 

[αἰθις ἢ νγὰ5 ἰγαῃϑὶαἰθα ἔγομη (ῃ6 Ηδῦτγον, ἱπουρῃ ἴῃ Ιβαϊαῃ, {ΠῸ 

Μίπου Ῥγορῃείβ, ἀπά (ῃ6 Ῥϑαϊτηβ (ῃ6 δερίυδριηΐϊ 85 δα σοηϑβὶά- 



14 ΕΠΟΙΕΘΙΑΘΤΕῈΒ 

ΟΥ̓Δ ΌΪς ἰηἤμπμεποθ. Α ϑἰυαν οἵ {πε Ῥεϑῃιία ἰοχί οἱ Οολοίοι νυ 1ἢ 

ἃ νἱεν οἱ ἀδίοσπ ηϊηρ 115 τοϊαιοη ἴο ἴῃς Μαββογείῖς ἰοχῖ οὴ ἴΠ6 οὔθ 

Βδηά δηά (ῃς ϑερίμυαριπίὶ οἡ {Π6 οἴ μοῦ νγὰ5 πηδάβ ὈγῪ Καπ)εποίζκυ 
ἴη ΖΑΊΥ., ΧΧΙ͂Ν (1994), 181-229. Καιηδησίζις γ᾽ 5 σοηο] υβίοη, ΜῈ ἢ 

γΝΠΙΟἢ ΠΥ ΟΠ 56 οὗ (ῃε Ῥεβῃηϊία ἰδδ45 πηὲ ἴο ἄρτξεδ, ἰ5 (ῃδΐ ἴοσ 

[π6 πλοβί ρατγί {ῃ6 ϑυγίδας ννὰβ ἰγσγαηβαίβα ἴσο ἃ Ηθῦτον ἰοχί ν ῃ] ἢ 

ἴῃ τηοβί ρΙδοθϑ δρτεεὰ νη ΜΈΎ,., [Πουρἢ ἴῃ βοπλε ρ]αςθβ ἴἰ ἀἸ ογοά 

ἔτοπι ἰΐ δπά δἱ βϑοπηα ροϊηϊβ ἰΐ ῃὰ5 Ὀθεὴ ἱπῆπθποθά Ὁγ ὦ. ΤῊϊβ 

γΕΓϑίοη 15 σοργοβθηϊθα ἴῃ {π6 [ο]]ονίηρ ρᾶρεθ ὈΥ (Π6 βυροὶ ῷ. 

ΕὙΠ1ΟΥ δοσουηίβ οἱ πε Ῥεϑῃϊία ν}}} Ὀ6 Τοὐπὰ ἴῃ [ῃ6 ψοσΚβ οἱ 

συγεία, ΟΥ̓ΘΡΌΓΥ δηα ϑογνθηογ, δἰγαδάγ Ἰγθαιθηιν τοίοττεα ἴο. 

(8). ΤΗῈ 5ΥΚΟ-ΗΕΧΑΡΙΑΕ ΝΕΒΒΙΟΝ. 

ΤῊΪΚ ἰγα πϑἰαἰίοη 85 της Ὀγ Ραυ] οἵ ΤΕ]]α ἴῃ 6τ6 δηά 61 Α.Ὁ. 

ἔγοπι {πε δερίμπδρίηΐ σοἰυμηη οἱ Οτρεη 5 Ποχαρία. Τί 15 ἰὴ τϑδ! γ, 

{πογοίογθ, ἃ ψ]Π655 [ογ (ῃς ἰοχί οὗ {πε δερίυαριηί. [{ 15 οἰϊθα 

μεῖον 5 9". ἘΥ ἃ {]16Γ δοσουηί οἵ ἰΐ δηά {πὸ ᾿ἰτογαΐυγε 566 ϑινεία, 

οὗ. οεἶ!., ττ2-ττιό. Τῆς 5βἰαπάαγά εἀϊοη οἵ ἰΐ ἴοσγ Ἐςοϊ βϑἰαϑίθβϑ 15 

511] ΜΙααΙεἀογοῖ 5 Οοάσα 5 γγαοο- Πεχαρίαγίς, εἴς., 1835. 

(9). ΟἿ ΓΑΤῚΝ ΝΕΒΒΙΟΝ. 

ὙΠῸ οτἱρίη οἵ {Π6 δαῦὶγ 1,8 1Π νΟΥΒΙΟΏ ΟΥ̓ ΘΓΒΙΟη5 οἱ (ῃ6 ΒΙὈ]6 

58 Ἰηνοϊνεα ἴῃ ἃ5 τυ ἢ ΟὈΒΟΙΓΙΥ 845 ἰῃδΐ οἱ [ἴῃς ϑυγίῖας οὔ Ερυρ- 

ς1Δη νεύβϑίοηβ. [{ 15 οἰθᾶγ (ἢδϊ ἃ ἰγαηϑίδί!οη νγὰ5 δ 46 ἱπίο 1, 11η 

αἴ δὴ δδιὶγ ἀδίο, δηα ἴπαὶ Ὀγ ἴῃς επά οἵ {π6 [ουγίῃ σεηΐαγνυ [Π6Γα 

ΜΟΓῈ 146 ναγίαί!οη5 ἴῃ 115 Μ55. ϑαήρίοβ οἵ ἴῃθ5ε νδγίδί! 5 ἃ ΓΘ 

[υγη]ϑηθα Ὀγ ϑιννείε, ορ. οἷΐ., ΡΡ. ὅρτοι. ΤὨΪδ δαγὶν ἰγαηβίδτ!οη 

ἌΡΡΘΑΙΒ ἰο ἢᾶγε Ῥεθῃ τηϑδάδ ἔγοπι ἰῃ6 ϑορίυαριηῖϊ. ΟἿΥἿ βουγοθβ 

ἴογ {πε ἰεχί οἱ [Π15 ΟἹἀ 1,δ 0] ἀγὸ ἰὴ ἰάγρα ραγί Ῥαϊίγϑεϊς χιοίδι 5 

οἱ (ῃῆς ΟΙΪά Ταεβίδιηθηί. Τηθθε ψνεγα σοἸ]θοίοα ἢ στοαΐ σᾶγα 

Δ [Ὁ]η685 ΌῪ Ῥοίεσ ϑδθδίίοσ ἴῃ Ηἷ8 Βέδιϊογιη σαογογιηι Γαϊΐμα 

νεγδίοηες απ, ἘΠΝΕΙΠπη5, 1743, ΜΝ ὨΙΟἢ νγὰ5 δ ρ]ογθά Ὀγ ΕΓ ΏΡΘΓ 

Δα 15 ἔγεαυθηίν αυοίεα ἴῃ ἢϊ5 αδογαίοαι! 465 Κοἠοίοίμ. 848- 

Ῥαίογ 5 νου, πονθνεσ, ννὰ5 ΡῈ ]]5Πη64 τόσα [Δ ἃ σδηίυγυ δπά ἃ 

ἢ41 ἀρο, δηα ἢϊ5 ποίας! οἢ5 πονν παδα ἴο θ6 (οϑἰθα Ὀγ ἰαΐοσ δα ]οἢ5 

οἱ (ῃ6 Ἐδίμοσθ. ϑοὴβ σϑδάϊηρϑθ ἴοσ Εσοϊοβιαβδίθϑ ἔγοιη ἃ Μϑ. οἵ 
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ϑί. (Δ}} πηδᾶν δὲ ουπά ἰπ 5. Βεγρεσβ Λ͵οίϊοος οἱ ἐχίγαϊίδ, Ρ. 137 Κ. 
Ι μᾶγα δἰἰοιηρίοα ἴο τηδῖκα Π{Π6 α56 οὗ [ῃ15 νϑγβίοη, μαΐ ἰΐ ἴ5 οἰϊθά 

Ῥεῖον ἃ ἴεν {{π|6ὲ5 5 Ὦ. Ὑῇα ψγοσῖκβ οἱ ϑιυνοίθ, Οταροσυ δπά δογὶν- 

ΘΠΘΓ σοηίδίη αἰβοι ϑβιοη 5 οἱ [Π15 ἰγδηϑδίοη. 

(1ο). ΤΗΕ ΓΑΤῚΝ νΌΓΘΑΤΕ. 

ΤΠ Ὀαϑβ]5 οἱ (Π15 ἰγαῃϑια το ννὰ5 πιαάς Ὀγ 51. [γος (ΕἸ Βα 5 

Η]ΕΓοηΎ 1115) Ὀείννεθη 4823 δηά 4209 Α.}ὴ. [1 νὰβ Γγοπης᾽5 ρίδη 

ἰο ἰταηϑίαία ἔσοπὶ ἴ(ῃ6 Ηδῦτγον, θαΐϊ ἢ15 νϑυϑίοη νγὰ5 τηδ6 ψ ἢ ἃ 

[1] Κπον]εάρε οἱ {6 πηδίογια] νι  Οτίρεη δα οοἰϊεοϊεά ἴῃ [ἢῃς 

Ηοχαρία. Ἠϊ5 Ἐπο]οϑί βίο ννὰ5 πηδάδ σοῦ ἃ ἰεχί ψν ἢ ρΘΠΘΓΑΙΪΥ 

ἀρτοοά ψ ἢ ΜΎΓ,., [πουρἢ 1ἴ βοιηθίπηθβ ἀθραγίβ ἔσγοιῃ ἰΐ 1η πηοβί 

βϑυρροϑίϊνε γᾶγθ. ΕἸ]] δοσουηΐβ οἱ [ϑγο]θ 5. ΟΓΚ ἅΓῸ ρίνθη ἴῃ 

[ῃ6 ψγοΥῦκβ οἱ Οταροῦν δηά ΘΟ ΠΟΥ Γαίοσσοα ἴο ἄρονε, δηᾶ ἴῃ 

ΘΠ δηὰ δ ήδος᾽β [1εἰ. οὐὗὁἨ Ομγίδίίαη Βιοργαβρβἤν. "ΓὨΪΒ5 νευβίοῃ ἰ5 

ἀεϑισῃαίοα ὈΥ {Π6 5υπῖροὶ Ἠ. 

(11). ΤΗῊΗῈ ΑΒΑΒΙΟ ΨΕΒΒΙΟΝ. 

Ιῃ [Π6 σοπηηθηΐασυ ΜΏΙΟΙ ο]]ονγα ἴῃ6 Ασαθὶς νϑυϑίοη 15. βοιηθ- 

{{π|6ὲ5 φυοίεαά. ΤὨΪ5 15 ἴῃ6 ΑΥάΡΙς νεγϑίοη ΜΏΙΟἢ ννὰθ ΡΠ 15Π64 

ἴῃ [ῃ6 Τιοπάοη Ροϊγρίοί οἵ τότό δηά πε Ῥαγίβ. βοϊγρίοί οἵ τό3ο. 

Τὶ ἰ5 Βεϊανεά ἰο θὲ {μὲ ἰγδηβδίίοη οἵ ϑαδαάΐϊα ὕδοη, ψῃὸ ἀϊδά 

Ϊῃ 942. 

Τῆς Ηοχαίθιςῃ 566 πη5 ἴο μάνα Ὀθθη ἰγαηϑαίθα σοῦ (Π6 ΗΘ τον; 

Τυάρε5, υςῃ, ρᾶγίβ οἵ Κίηρβ, Νεβολδῇῃ δηα 700 ἴτομῃ ἴῃς Ῥε- 

δῃἴα; ΜΠ (ῃ6 οἴΠοῚ Ροδίϊοαὶ θοοκβ δηά ἰπ6 ῥγορῃείβ βθοῖη ἴο 

Ῥὲ ἀδερεπάεπί οἡ {π86 ϑερίυδρίηί. [Ιἢ Οομαίθῃ (Πῃ6 Αταρίς, ἤΕσα 
τι ἀερατγίβ ἔτοη ΜΤ'., αβιδ}]ν 4}}165 [1561 ἢ (6. ΤΙ ἰ5 τεΐοιτοά ἴο 
βεῖον Ὀγ {μ6 βυῦροὶ Ά. Ῥοββίθὶν οηἱν (8 Ἡεχαίβδιοἢ ννᾶβ {γ8}5- 
Ιαίε Ὀν 5δδάϊα, ἃ5 {παΐ νγὰβ τηδάδ ἴγοπι ἴ[ῃ6 Ηδθῦγον ἰοχί. ΕῸΓ 

δοσουηίβ οἱ ἴπΠ6 Αὐδθὶς νϑϑίοη, 5686 ϑινείθ, ορ. οἱέ., ττὸ 7.) 8μα 

(οίῃε!}, ἴῃ 1Ε., ΠΙ, 189. 

(12). ΤῊΗΕ ΤΑΒΟΌΜ. 

Α5 ἴῃς Κἰ μεδίγη νγεῦα ποῖ ᾿πίογργείβα ἴῃ [Π6 συ ηδροΟριια ΒΟ υν 65, 

ΤΑγρυ Τὴ οἱ {Πεπὶ (}.6., Ἰηἰεγργείαίοῃβ ᾿πίο {86 Αταγηδὶς βρόκβϑη 
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Ὀγ {μ6 ΡΘΟρΙ 6) ψεγα ποΐ νυ ςᾺ6 ἢ ἃ5 ΘαΥΪν ἃ5 ἴῃς τοϑί οἱ {με ΒΡ]. 

Ὑμαΐ οἡ ἴῃς Ῥβδὶίοσ ννὰ5 ποΐ τη846 ἴῃ 115 ργεβθηΐ [οστὴ Ὀείογα (ΠῈ 

ηἰπῖῃ σεηίασγ. Νὼὸ Ταγριμὴ οἱ {π6 Μερη οί 15 το Ἰοη6α 1 ΔὴΥ 

ΜΚ οἱάογ πη ἴμῈ ἄγη (ΒΙο[οηάγΥ) οἱ Ναίμαη θη [6} 16], 

ΨΥ ΠΟΙ ννὰ5 σομηρ είεδα ἴῃ ττοὶ Α.Ὁ. Τμοθε ΤΑγρΌΓ  ἃγὰ ῥγοῦ- 

ΔΌΪγν, [πεγείογε, ἴῃ {Π6ῚΓ ρῥγεβεηΐ [οὐπὶ, ποῖ δα] Ὲγ ἴμδη {Π6 θη ἢ 

σοηΐαγΥ, ἱπουρῇ ΤΠῸῪ τᾶν ρὸ Ὀδοκ ἴο ογαϊ ἰπἰθγργείδι Ομ. ΠΟ ἢ 

ΔΙῸ Π]ΌΟὮ ΘΑΓΙΙΘΓ. 

ΤΠ Ταγριμπ οἱ Οοἤοίεί 5. ἃ ἔτεα ραγαρῆγαβθ σοπιἱηθα ΜΠ ἢ ἃ 

τη ἀγάβῆϊς ἰηϊεγργείδίίοη. Οσδϑίομα ν ἴῃ6 ἰοχί 5 [οἱονβὰ 

οΟἸοβαῖν, θαΐ πλογα οἴΐεη ἴῃς6 ἰπίεγρτγείαιοἡ ἔγεεὶν ἀθραγίβ ἔγομῃ ἴΐ, 

ἴογ ἴῃ6 βᾶΚε οἱ σονθῦϊπηρ ὉΡ βοδθρίϊοδὶ Ἔχργαβϑϑιίοηβ  ΏΙΟἢ ψνογα οὈ- 

ΠΟΧΙΟΙΙΒ ἰο οὔποάοχ [ενν8ὸ. ὙΤΏθθα ἜΧργθϑϑοη5 ἀγα οἴΐθῃ ἰυγηθα 

50 ἃ5 ἴο σΟΠΠΊ]ΘΠ4 {πΠ6 δίυθαν οἱ [ῃ6 ἰανν δηα ϑιρρογί (Π6 πχοϑί 

οὐ ποάοχ ἀοοσίγιηθβ δἀπᾶὰ ἀδνουΐ σουγϑα οὗ 16. ϑοϊοπηοη 15 Ρὲ6- 

᾿Ιονθα ἴο Ὀ6 {πῈ δυΐμπου οἱ (οἠοίοίἑ,, πα τηδηγ 4} 5] ἢ 5 ἴῃ 11 ἃΓ6 

Ἰηἰογργοίβα ἴο γοίου ἴο Ἔδνεηΐβ ἴῃ 15 16 δηά {παΐ οἵ 85 βοὴ Βδθμο- 

Ῥοδιῃ. Ναεγνεγίμοίθθα, (ἢ Ταγραπὶ 15 γεαῦθηιν δὴ ἱπηρογίδηϊ 

νυ ἰΠ655 ἰο {πε ἰοχί, ἀπά μ6]ρ5 8 ἴο οοσγεοὶ ΜΤ. [{ ἰ5 οἰϊεά ἃ5 ὦ. 

Ιη δάάϊίίοη ἰο {π6 ρα] Ἰσαίϊοη οὗ (ῃε Τάγριτ οἱ (οὐοίοι ἀσσΘ551016 

ἴῃ ἴῃς Ῥοϊγρίοίβ ἃ γϑοθῆϑίοη ἢδ5 σϑοθηῖγ Ὀδοη Ρ]}15Πη6 4 [ΓΟΠῚ 

σου Ατγὰρὶς Μθ5. Ὀγ ΑἸἰΐγεα Τίενυ, δηιεὰ 7245 Ταγρμῆι Ζῃ, 

Κομοίοι"; παεῖν σμάαγαδίδειεν Παπάκολγ οΉ, Βτοϑίαα, τρος. ΕῸΓ 

ἃ ΠΊΟΓΕ σοπηρ]εία δοςσοιηί οἵ {π6 Τ᾽ αγριπὴνι απ (Πς ᾿ΠΠογαΐαγα ΡΟ 

{Π6π|, 5866 ΒδοΠοΥ 5. ἁγίο]Ὲ “Ταγραμπι,᾽ ἴῃ Τ7Ε., ΧΠΙῚ, 7. 

(13). ΟΥΟΤΑΤΙΟΝΘ ΙΝ ΤΗΕ ΤΑΙΜΌΏ. 

ΤῊΣ εν τυγίογ οὗ (Π6 ἢγϑοί θδενθη σθηζυγθϑ οἱ {πὸ (γίβίίδη 

εγὰ γεαυδηί αυοίϊεα {Π6 ΟἽ. ὍΠαθε ᾳυοίας!οη5 οὐρῇΐ ἴο ρετ- 

ἴογτὴ ἴοσγ ἰῃς ἰαχί-οσ Ἰο]5πὶ οἵ (π6Ὲ ΟἿ. (ῃ6 βϑαπλε βεγνίςα ἴῃδί ρᾶ- 

{ἰδές φαοίαίς οηϑ ρεγίογιῃ ἴοσ {πὸ ΝΊ. Εὐχίηρεγ ἴῃ ἢ15 Μαπογαῖι- 

ἰοχί, αἰτοδάν τείθεγγθα ἴο, μ85 ςο]]δοίβα [ῃ656 χαιοίαί!οηϑ ἴοῦ ()οἠοίοίἤ 

ἔγοτη {πὸ Μ|ιδμια, ἀπ ἴῃ6 ραγίβ οἵ [ῃ6 Βαρυ])οηΐδη δηα Γεγβα θη 

Ταϊπγαθ. ΜΠ] ἢ οΓῈ τάς ἃΡ ἴο ἴῃς βενθηίῃ σεηΐασγ. ΟἹ {Π6 

221 ψεΙθ65 ἰῃ Οομοίοιι, ἃ Ῥατί οὔ ἃ}} οἵ 122 ἂῦε υοίβα 1η ἴῃ658 

71ἐν ϑἢ νυ ηρ5, ἀπά βοηδ οἱ {Π6Πὶ τηΔὴν {1π|65. ΤΉ656 αποίδί!Οη 8 



ΤΕΧΤ 1 

Ὦαγνα ίοο οἰΐθῃ Ὀβθθῇ δϑβι πη }]δἰθα ἰοὸ ΜΎΤ., ἰο θὲ οὗ της ϑογνίςθ, 

Βαϊ {ΠῈῪ βοιῃθίϊ πηε5 ργαϑθηΐ ᾿πίογεβϑίηρ νᾶγδί!οηϑ ἰσοπὶ 1. ΔΉ ΠΟΓΟ 

αυοίεα Ὀεΐονν, (πο γ ἃγὲ ἀδϑιρῃαίεα Ὀγ (ῃ6 παπλε οἱ ἴῃς Ταϊπλπάϊς 

ἰγασί ἴῃ ΜΙ Οἢ (Π6 αιοίδίοη 15 πηδΔ66. 

Αη ἰάδα οὗ ἴδε βοτγί οἵ ἰεχίιμ δὶ νατϊδίίοη ργεβοηϊεα ἴῃ {π656 Τὶ πλυάϊς 

αυοίδιοηβ πΊΔΥ ὈῈ 566ῃ ἴῃ {πΠ6 [0] οννηρ ἐχαταρεβ. [ἢ ΟΟΉ. χα Ἰΐτν 18 

νη ἀεζεοίίνεϊγν. ΤῊ ραββᾶρεὲ ἰ5α αυοϊθδαά ἰνίςθ ἱπ ἰῃ6 ΜΊίβῃηδ, 

Κπαρῖίρα, τὸ, δικκαλ, χ5, αθβὰ ἰνίοθ ἴπ {πΠ6 Ταϊπια, Υεϑανηοί, 220, 

Βεγακοίνι, 265, ἃπὰ ἴῃ 41} οᾶ865 δὰΐ ἐπε ᾿αβϑί ἰΐ ἰβ ψσίτθη ἔα], 0 τῦ. 

ΟΟῊ. 47 μα5 1. 5.λν, Βαϊ {π6 Οτ. 19). Βα}. Βεγαξοίᾳ, 2325, [6γ. Βεγαᾷξ., 

4,, 135, ἀπά ΜερΊ., 7 τὸ, 411 τεδά 15), Τοϑεῤἧμα, τὴ2, ΠΥ βαρροτγίίης 
15)». Ιη [6 βᾶπη8 νεῖβὲ ΜΤ.. μᾶ5 ΟΝ ἴῃ ΠΟ ἴ{ ἰβ βΒαρροτγίθα ΒΚ 

Βεγακοί, 238, Ὀὰϊ [ἴῃς οἴμοῦ Ταϊπλυάὶς αυοίαίοη5 οὗ {π6 νϑῦβε ({π5ῖ 

δῖνεη) τοδά Ὑὔδν3, 85 ἀο ὦ δπὰ Θ. 1ῃ Οὐοῇ. κ" (με Κι. ἰ5. ν"π, (6 Οτ. 

ΝΠ. ϑδύγγε 60" τεδβ ΝΠ ἢ Κι. 

ΟΟΉ. 125 58 85 Κί. Ῥγ"; δ5 Οἵ. τ. «ϑαδδαίμ, τοι», δηα «ϑεμακλοί, 

44", ΞΒῈΡΡοτί [πε Οτ. γγν. 

(14). ΒΕΘΈΝΘΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΗΕ ΤΕΧΤ. 

ΤΠοΓα ἀγα ρογϑιϑίεηΐ δηα ὈγορΔΌΪΥ {γΓιβίννουίυ {γα οη5 (Παΐ 

ΒΔΡΌΌΙ Αφρα, ψῇῆο μά δυο δὴ ᾿πβιεποα ἴῃ ϑγϑίθμηδίΖηρ ἀπά 

Ρογίθοιπρ [με 7εννίϑῃ οὔὰὶ ἰὰνν Δη 4 ϑυβίθπη οἵ που θηθυο5, α͵50 

ΜΙ (ἢ αἱά οἱ Α4011α, ἰδ ΡΌΡΙ], αἰἰεπιρίεα ἴο ἢχ {πε ἰεχί οἱ {ΠῈ 

ΒΙΡΙ6. Ηδς νψνὰβ {πε οὔδαΐογ ἰῇ ἃ 56η86 οἱ {πΠ6 ἘδΌΡΙ ἶσα] ΒΙ0]6. 

(ϑεε Οἰμθθυγρ᾽θ. ἀγίϊοϊα “ΑἸΙΡα,᾽ ΤΕ., 1, 206.) Ὑμαΐ τῃς ἢγϑί 

Οτθαῖκ ἰταποϊαίίοη οἱ (ολοίοίι, σου πιοηΥ σΔ]164 {π6 δερίπαρ!ηϊ 

νΘΥβίοη, νγν5 ργορδἷν τηδάθ ὉγῪ Ααυ}]α, μὰ5 θθθὴ ϑῆοννῃ ἅβρονε, 

ΜΠΘΓΘ ἰἰ αἰδὸ νὰ ροϊηθα ουξ ἰμαΐ ἴπΠ6 αἰ εγθησε θεΐννθθη (ἢς 

Ηδῦτον υὑπάεγϊγίηρ ἴ[Π6 δερίυαλρ!ηΐ ἀπά (Π6 Ηδῦτγενν ἰαχί οἱ ἰαΐεγ 

{{π|65 ἰπηἀἸσαίθ5 [μαΐ Ααυϊα πδάς Πῃ6 δερίπαρ!ηί νεγϑίοη οἱ (ολε- 

[εἰ Ὀεδίοτε Ααὶρα μα τονίβεα [ῃ6 ἰεχίέ. ΜΟνΝΕεῖα 15, ἱπογείογε, 

τῖρῃῖ ἴῃ Ποϊάϊπρ {παὶ ὈῪ ἃ τίρῃϊ τ ἶσα] α56 οἵ (ὅθ. να σδῃ ορίαϊῃ ἃ 

Ργε- Ααιρδη τγεσβηβίοη οἱ (ολοίοι. 

ΘΟΙη6 οὗ (πῃ τοδαάϊηρθ ἢ Ααὶρα δάορίεα ἴῃ (ῃ6 Ηερτεν 

(ἀχὶ ἀπάοδγνγεηϊ δἰθγαί!οηϑ ὈΥ ἰαΐογ μαηάβ, ἃ5 ΜΟΌΟΝΕΙΪῈ μὰ5 ϑῆοννῃ 

(Εεοϊεσϊακίος, τς3-ι5 6). [Ιπ (Πδ Ὠβίογυ οἱ {πε ἰεχί οἵ οὔγ θοοΚ, νγῈ 

ΤΊΔΥ ἰἤθη ἀἰδοογη (ἢγεα γοοθηβϑίοηβ. [δανὶηρ ουΐ οἱ ἀσοομηΐ (6 
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οἀα165 Δηα 5146 συγγθηΐβ οὗ σογτρί!οη Δ η4 ἰγα βγη 5ϑίοη ΜΙ ἢ ἰη- 

ΘνΠ Δ Ὀ]γ πηδηϊεϑδί {παπηβεῖνεβ 'ηΏ Μ55. δηά νογϑίοηβ, {ῃ 656 σο- 

ΠΘΠΏΒΙΟΠ5 8176 {Π6 ΡΓδ6- Αι] δη τεσθηβίοη, (ἢ Ασα ]δη γθοθηβίοη δηά 

{πε Μαβϑοζείίς τθοθηβίοθ. Α σαγοίῃ! βίμαυ οὗ {π6 ἰεχί οῃ ἴῃοβα 

586 ὈΓΙΠΟΙΡ]65 ψ ῃ]ο ἢ ΤΙΒΟΠεπάογί Ὧηα Νηεβίοοίς δπὰ Ηογί ᾶνε 

ΘϑΙΔ Ὁ] Ι5η66α ἴογ π6 Νεὲνν Τ ϑίαπηθηΐ, Γονθ8]5 {πὸ ἴαςΐ {ῃδΐ {6 ἰδχί 

οἱ (οδεοίοιι ᾿ὰ5 Ὀδθη ἰγαηβγ 64, οη {Π6 ψνΠοΪα, ἢ στοαὶ Βα 6] Πγ. 

ΤὭδθ6 Γοσθηβίοηβ αἰ ΠῸΓ ἴσγοπλ Οὴ6 ΔΠΟΐ ΠΟΥ ἴαγ 655 (Δ ομθ ψοι]ά 

Ἔχρθϑοῖΐ, 8η4 αἴδεοίϊ σομηραγαί νου ἴανν ραβθαρθβ. 

ΤὮς Ὀεβὶ ἰεχί-οσιτἰσαὶ νοῦῖς ΠΣ Ποτίο ἄοηα οἡ Ἐπο]οϑίαϑίες 15 (ῃδὶ οὗ 

ΜΌΝΕ ΕΙ6 ἴῃ μἰ5 1ηπιγοάμοίοη ἰο Ἐσοἰεδίαίος, ἰο ΜΏΪΟΝ τοέθγοεηςε ἢ85 8δν- 

ἜΓΔ] {π|65 Ὀθοη πιδάθ. ΤὍ7ῇῆε ποτα ἀγαβίὶς νογκ οἱ ΒΙΊςΌΚΕΙῖ, θα45θα οἡ Ὠΐβ 

ΤΠπεογγυ οἱ ἀϊβιοσδίϊοηβ, ἃ5 ψνῈ}} ἃ5 {παἰ οἱ Ζαρ]είαὶ δπὰ Ηδιυρί, θαβεα οἡ 

ἃ τηείγῖςδὶ {ΠΘοΥΎῪ οἱ {Π6 ὈοοΪκ, ἀγα ἰῃ τηοβί σᾶβ65 σοη͵]δοΐαγες ΜΏ]Οἢ γαϑί 

ΟἹ ὈΠΡΓΟνΘη ὈΓΟΠΊ1565. Α οὐ 1ς]5πὶ οὗ {Πεῖγ τείγιςδὶ {Ππθοῦῖθ8 ΜΧ}}}} ΡῈ 

Τουπα 'ἰπ ὃφ. ΜΝ ΠΟΚΙΕτ᾽ 5. ετηεπάδίϊοηβ (Αογίθηίαϊδοῖα Εογεοϊμηρόη, 

ΙΝ) (ι896), 351--35 5, 46 [50 υι50.4}}γ ἴοο σοπ)]δθοΐαγαὶ. 

ἢ {Π6 ἐχοδρίίοη οὗ ἃ [εν ἱπίοροϊαίοη5 δηα ἃ νϑῦν {116 βαὶ- 

[οΥἹα] τηδίθσία! (966 Ὀϑίονν, δὃ7), {πΠ6 νοῦς οἱ (Οολοίοί ἡ; Ἦὰ 5 σοπὴθ 

ἄονη ἴο 5 πηοαϊῆθα ὈΥ (Θϑρῃ ΟΥ ΟΥΤΟΓ [ὯΓ 1655 {πῃ 15 (Π6 σᾶβὲ 

ΜΠ πιοϑί οἱ (ἢς ΟΙΪα Τεβίαπηεπί θοοκθ. ΤΠΪβΒ 15 ἄϊθ, υη- 

ἀουθίεαϊν, ἰο ἴπΠ6 ἰδοϊ {παὶ 1 Πα ὑπάδγροηθ ηῸ ἰοηρ Ὠἰδίογυ οἵ 

[ΓΔ ΒΠ 55 οη Δη4 ἔγεαιθηΐ σοργίηρ Ὀεΐίογε Ααὶρα δεῖ ἰἢοβα ἔογοθϑ 

ἰο νοῦς ψὨΙΟἢ πηᾶάθ {ΓΙ ΠΟΙ ΘΓ Ου5. ΔΙ ογαίϊοπμβ ἴῃ {ῃ6 ἰοχί νν6}}- 

ΠΙΡὮ ΠΡΟΒ5ΙΡ]6. 

ὃ Ζ. ΗΙΒΤΟΕΥ ΟΕ ΤΗΕ ἹΝΤΕΕΚΡΕΕΤΑΤΙΟΝ. 

ΤΊ 15 Ῥοβϑι0]6 ἴῃ [ῃ6 5ρᾶςβ. δὶ οἵμγ ἀἰβροϑβαὶ ἰο ἰγεαΐ {ῃ6 Ὠἰβίοτν οἵ 

[ῃ6 ᾿πιεγργαείδίοη οἱ ᾿εοίοοίαδίο5 ΟἿΪΥ ἴπ Οὐ{Π|π6. γε σδηποΐ, ἃ5 

αἸπβρυγρ ἢᾶ5 ἀοης ἴῃ ἢϊ5 (οἠοίοί;, σο ἰηΐο {Π6 πλϑῦι5 Δηα ἀεπηογ 5 

οὗ 41} (πΠ6 σοτητηθηίαγιοβ οἱ Οολείοί,, [μαϊ ἤᾶνε Ἔνεῦ θθθὴ νυ θη, 

ΠΕ εγ [ον 5 οὐ ΟΠ γιϑίίδη. Ὑηοβθα ῆοῸ γα ἰπἰογοϑίθα ἴῃ βϑυςῇ 

οὐγίοι!5. ἀδί4115 ἀΓ6 σγείεγγεα ἴο {π6 ““Τηἰτοάποίοη ̓’ οὗ ἸπΘθυΓρ 5 

ΟΓΚ, ΡΡ. 390-245. [Ι{ Μ}}] ΡῈ Ῥοββϑίθ]α ἤεσα ἴο ἰγεαΐ ἴῃ ἀδίδ!! οὐΪγν 

ἃ ἴενν οἱ {Π6 πηοῦα ἱπηρογίδηΐ ὑνοσῖκ5. οὗ γεσεηΐ γεαγϑ, (Π6 {ΠΘΟΓΙΘ5 

86ῖ [ογίἢ ἰὴ ψ ὨΙΟἢ γα ᾿ἰνίηρ ἰϑϑιθθ οὗ ργεϑεηί- ἀἂὺ ὄχερθϑίϑ. 
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ΤῊΣ δδη]!δϑὶ σομηπηθηίαγὶῈ5. οἡ ἘσοΪ] ϑἰαϑίαεα ἀγα γοῦν ΓΕΡ- 

τοϑαηίθα ἴῃ [ἢ6 ον 5 ΜΈΙαγας)ηη, ἴῃς Ὀαριπηηρθ οὗ νη ρῸ 

Ὁ Ρ80Κ ἴο {Π6 ρογοα ψ ἤδη [Π6 σΔῃ ΠΟΥ οἱ (6 ῬοΟΚ νγνὰ5 ἢγϑί {ΠΥ 

ΤΕΟΟΡΏΪΖΘΑ, 1 ποΐ ἴο ἃ ἀδίε Ἔνθ δαυ]οσ. ΤΏδβα νου ΕΓῈ σοχη- 

Ροβεά ἴογ (π6 δαἀϊδοαίίοη οἱ σοηρτεραίίοηβ, δηα ὙἈ1|6 (6 [116 γα] 

56η56 οὗ ἃ Ραᾶβϑθαρὲ νὰ5 ηοί ἱρῃοζγαα, [{ (Παἰ 56 η56 νγνὰ5 αἵ 8]] εα!γίηρ, 

ΟΥ̓ Μου]α ποῖ ρῖνε οἤἴξηβα ὈγῪ 115 Ἰπογίοαοχ σπαγδςοίοσ, πανουῃ6 1655 

{π6 στεαίαϑί ΠΠΡογίῖο5 εσα ἰάθη ψ ἢ (ῃ6 ἰοχὶ θη ᾿ξ ϑεεπηθα 

ΠΘΟΘΒΘΑΓΥ ἴο ἢπα ΘαἸΠοδίϊοη οΥΓ οὐ ποάοχυ ἰῇ ἃ ρᾶβϑϑᾶρε ψῃ σῇ οὉ- 

ν]ἱουϑὶγ σοπίαϊ θα ποηθ. ὍΤΠὸ ρεπογαὶ νον οἱ {ῃ656 ΜΈΖφ[ΡβΔγασ οι 

νγνὰ5 {μαΐ δοϊογηοη ψτοίς (δολμοίοἰν ἴῃ ὮΪ5 οΪ4 ἂρθ, ἤθη ϑαγν οἵ 

'πὸ, ἴο “Ὄδχροβα (ἢ6 δι ρίϊπ655 Πα νδηϊΐγ οἱ 411] ννου αν Ραγϑα 5 

ΔΠ6 σάγηδὶ στα ποδίίοηβ, δηα ἴο 5ῆονν {ῃαΐ (Π6 ΠαρΡΡρΙπ655 οἱ τηδῃ 

σοηϑίϑίβ ἴῃ [θαυηρ (ἀοά δηα ονουϊηρ Πἴ5 σοπηπη8 45." 

Αϑ5 ννὰβ ροϊηϊεά οιἱἵΐ αῦονε (ρ. 1 7.), [πε Τἀγριπι οὗ Οολοίοί 15 βϑς ἢ ἃ 

ΤᾺ] αἀγδϑῆϊς ἰηἰεγργείδοη. [πῃ 1 υπϑρίγιῖαδὶ ραβϑαροβ ἂῦὸ ἰγοαίθ ἃ 85 

[ο]]ονν8: 

(ῃ. 23.--- ὙΠεγα 15 ποίῃίηρ Ὀείίεσ ἴοσ ἃ τηδη ἤδη ἰμαΐ με 5ῃου]ά δαί 

8Δη4 ἀγη]κ δηα ἐπ͵]ον Ὠἰπηβε ,᾽" εἰς.--τὰηβ ἴῃ {πε Ταγραπι: “ὙΠεγε 15 

Ποίπιηρ {Πα 15 τοτα Ὀθδι 1} ἱῃ τηδη ἴμ8πη {πὶ μα 5μ οι] δαὶ δηὰ ἀγῖηκ 

Δηα 5ῃονν ἢϊ5 5οι] ροοά Ὀεΐογε {με σμἱ]άγεη οὗ πιθη, ἴο ρογίογπι {πΠ6 οοπι- 

ΤηΔηΠτηθηί5 8Πη6 ἴο ννΑ}ῖ 'ἴῃ (Πε ννᾶγϑ γν ΒΙ ἢ ἃγὰ γρῃῖ Ὀεΐογε Ηἰπι, ἰῃ ογάεγ 
{Πμ4ἰ ΠΕ πιᾶν σαΐη ροοά ἴγοπι ἢΐβ5 ἰδ Όογϑβ. 

Αραΐη ς18--- ροοά {παῖ 15 Ὀδδυς 0] 15 1 ἴο δαί δηᾶ αἀτγίηϊκ ἂπά 566 
δοοα;᾽ εἰς.-πλΗς Ταγριπὶ σοηνογίβ ἰηΐο: “οοά ἰ5 1ἴ ἔογ {πΠ6 σῃΠ]άτγοη οἵ 

ΤΏΘη 8δηα Ὀεδυία] ἴογ {ΠῈπὶ ἴο ννογκ ἴῃ (ἢϊ5 ννου] {πᾶὶ {πᾶ Ὺ τηδῪ εαΐ δπὰ 

ἀσῖπῖκκ ἔγοπιὶ {πεὶγ ἰάροῦ 850 ἃ5 ποΐ ἴο βίγείςῃ ουίΐ ἃ παπᾶ ἴῃ νίοίθηςα Οὗ 

Ρἰυπαάετ, θυὰΐ ἴο ΚεΕΡ (ἢε ννογάϑξ οἵ {πὸ ἰᾶὰνν ἃπα ἰο δ πιϑγοϊ} ἰοὸ [Π6 ΡΟΟΓ 

ἴῃ ογάογ ἴο 5εῈ ροοά ἴῃ {πεῖν ἰᾶθογ ἴῃ {15 ννοῦἹα ποῦ (ἢ βιη.᾽" 

ΙΓ] ΑΥΪν 91-- ὅοὁ εαἱ (ἢν Ὀτγεδα νυ ἢ ον δηα ἀγίηκ (ἢν πε ἢ ἃ 
Εἶδα Πεδγί, ἔογ δἰγεδαν (οα ἢδ5 δοςορίβα (ῃγ νου κβ᾽ 15 σδηρβα ἰηίο--- 

“5414 δοϊοϊήοη ὈῪ {πὸ βριγὶῖ οὗ ργορῆεον ἔχοι μεΐογε [δῃ, “ΤΠ 1,οτά οἵ 

1Π6 νου] 5}.4}}] βδὺ ἴο 41} (ἢ τρῃίΐεοιβ οὔθ Ὁν οπὲ, ὅο ἰδϑίε νι ΟΥ̓ 

ἴλγ Ὀγεδα ψνῃῖοῃ μᾶ5 Ὀθθη σίνθη ἴο ἴπδε οἡ δεοσοουπηί οὗ [ῃ6 Ὀτοδά ννῃϊο ἢ 

ἴμου Παϑί ρίνεη ἴο {πῸ ροοῦ δηά {πε υπίογίπαίς 0 οσα μυηρτΥ, δηὰ 
αὐῖπκ ψΠ ρμοοά Πεαγί (ἢν ννῖὶπα  ΠΙΟἢ 15 ἰάθη ἔογ {πθα πη ἴῃ6 ἀδγάθη 

οἱ Ἑήεη, ἴον {πε ννῖπε ΠΟ ἢ ἴμου Παβί τη ρ]εα ἔοσ {πὸ ροοσ ἃπά πεοᾶν 

ὙΠΟ ψΈγα {Π γϑίυ, ἴοσ δἰγεδαγν (ἢν ροοά ννοῦκ μᾶϑ θθδθη ρ]βαβίηρ Ὀείογε 
7131. 3) ᾿ 

Το πιεῇ ψῆο οοι]α τεδα 5 ἱπίο 8ἃπ οὐ ποχίοιβ ἰεχί νπδίενογ {ΠΟΥ 
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ἸἸΚοά, ὄνου ἀἱβησυ!γ αἰβαρροαγεά. ὕὕπάηογ {πς δ᾽ μοπν οἱ δ] εσΟΎΥ 

8ΔΠ6 5ρὶ γι] ζίηρ 41} θεσᾶπιο οᾶσυ. Νονογίῃο!εββ βοπλείπλ65 {πεβε Μ 16- 

γαῖ Ἰοὰ Πα ἃ ννὰὺ οὗ δηιοϊραίϊηρς [Π6 {Π6565 οὗ πιοάδγη οὐ ἰςβπλ {Πᾶς 

Ρᾶγίβ οἵ {πε θοοκ τγεΐοσ ἰο (ες ἐχῖϊε οἵ ἰδαίΐεασ. Τῆιβ ἴῃς ΤΑΓρΡῸΠΊ 5ᾶγ5 οἵ 

τ5--- ΔΗ οἱ νδῃ 165,᾽᾽ εἴς.-ὐ ἤδη ϑοϊομλοη, {πῈ Κίηρ οἱ [1ϑ5γδεὶ, 

βᾶνν ὈΥ {ΠῸ6 5ριί γι οὗ ΡργτορῇῃεοΥ, (μὲ ἴΠς Κιηράοτῃ οἱ ΒΕΠοθοδιη, Πΐ5 βοη, 
μου ΡῈ αἰνϊάεα νυ Τεγοόροάᾶπι, {μῃ6 βοὴ οἵ Νεραΐῖ, δῃηα Τθγιιβαὶ θη 

Δη4 {π6 βδποίμασν νου α 6 ἀεβίγουεα ἂπα {παΐ ἴἢ6 ρδορὶε οὗ [5γδδὶ 

νου] ρΡὸ ἰηΐο σδρίϊνι ιν, μΠ6 ΘροΚα βαυϊηρ, “ΔΉΠΟΥ οἱ νδῃ | 65. 15 [Π]5 

ΜΟΥ], νϑηΐν οἱ νδη 165 15. 4}} ἔοσ ΠΟ ἢ 1 δηαὰ Πανια πὶν ἔαῖπεῦ πᾶνα 

ἸΑθοτγθα---}} 5 νϑηϊίν.᾽} 

Μεδηίϊπμηθ, διηοηρ ( γιϑίίδηβ, (ῃ6 ῬοοκΚ οὗ Ἐσοϊοθϑιαβϑίθϑ νγὰ5 

Ῥεΐηρ ἱπίεγργείθα Ὀν 5 πα τηθίῃοάβ. ΤῊς δαγ]δϑί (γί βίη 

Ποϊημηδηίδίοῦ οἡ (οδοίοί ἢ; ννὰβ ἀταροσν Τδυτπηδίυγριβ, νῆο αἸδα 

ἴῃ 2700 Α.Ώ., ψβοβα Μείαρἠγαπι5 ἦη Ἐσοϊοδίαμίοη ϑοϊοηιομὶς ρῖναβ 

8 ἰηϊογργείδεινε ραγαρῆγαβε οἱ ἢ6 Ὀοοῖκ. Τῇ ραπαη η6 85 οἱ 

{Π|15 ψοῦκ Πὰ5 Ὀδδη αυδϑίϊοπεα, βοπὶα δβϑιρηίηρ τ ἴο ΟΤ,ΕΡΟΓΥ 

ΝαζΖίδηζεῃ, θυΐ Ηδγηδοκ 511} δϑϑίρηβ 1 ἴο Τπαιϊιπηαίαγριβ. (Ἃε- 

δοἰηοίε ἀ6Υ αἰϊομιγδϊοποη 14|6γαϊμῦ, 1, 430, αηὰ Οἠγομοϊορίε, 

7, 99.) ΟΥ̓ΕΡΌΓΥ ΤΕαρΑΓα5 Θοϊοηοη ἃ5 ἃ ργορῃεί, Ποϊἀϊπρ (Δί ἢΪ5 

Ρύγροβα νψὰ8 ““!ἷο 5ῆονν ἰῃαΐ 41} (η6 δῇδισγβ δη4 Ρυγϑα ϑ. οὗ πη 

ΠΟ ἅγὸ ὉΠαογία Κη ἴῃ Πυπηδῃ (Π]ηρθ5 ἀΥῸ ναῖη Δη6 ιι56]655, ἴῃ 

ΟΓΩΕΓ ἴο ἰδ τι ἴο ([ῃ6 σοπίετηρίαίίοη οὗ πδανεηΐν Πηρβ.᾽ ΕΤΘΡΌΟΓΥ 

οἱ Νγδβθα 8η4 [δγοιὴς [ΟἹ] οννεα ἴῃ ροοα {1π|6 ψ]Π ἢ ΠΟΙ ΘΠ ΑΓΙΟ5 

οἢ ἰἢ6 Ῥοοϊκ, 8η4 δδοῇ ρυγβϑιδα ἃ 5:11] Γ ϑίγαϊη. ΤῊΘ Δ] ρογίςαὶ 

Το Πα νγνἃ5 εἰ ρ]ογεα ἴῃ 115 τηοϑί ἀθνείορεα ἴογηῃ, Ἔϑρεοΐα! ν ὈῪ 

7Τεγοπιθ, ννο ψτοΐα ἢΪ5 σοπηδηΐδγΥ ἴο πάπα ΒΔ 511|1|ςα, ἃ Βοιηδη 

Ιδάν, ἰο δσιέρσγαςε {πὸ πιοηδϑίϊς 6. Ασςοογάϊηρ ἴο Ὠϊμα, (ῃ6 ρΡυΓΡοβα 

οἵ ἴῃς ῬοΟΟΚ 15 ““ἴο 5ῃον [ἢε υἱΐεσ νην οὗ Ἔν ΎῪ ΘῈ] ΠΑΙῪ 6Π]7ογ- 

τηδηΐ, 8ἃηα εηςα (ἢ6 πεδοδϑϑιίγ οἱ Ὀείακιηρ Ομ θ᾽ 8 561 ἴο δὴ δϑοαίϊς 

|ὸ, ἀδνοίεα εὨ{ΓΕΪγ ἰο (ῃ6 βεγνίος οἵ (οὐ! 

σίαγίεα Ὀοίῃ δπηοηρ [ενν5 δηα (ΙΒ 805 1Π βυ ἢ Ραίἢ5 ἃ5 (Π656, 

[86 Ἰηἰεγργοίδίοη οἱ Εἰσο]εϑαϑίεϑ ππθαπαδγα ΜΠ ναγίοι5 Πα] ηρ8 

{Πσουρὴ {ῃ6 ΜΙααΙῈ Αρεθ. Τῆς εν ]ϑἢ σοπηπγχεηίδίοίβ, ΤΟΡΙα 

Ὀδη ΕἸδαζαγ, δ 5ηϊ, Καϑῆραμ, [θη ΕΖτγα, δηα οἰἤεγϑ οἴΐθη [ο]]ονγεά 

ΠΊΟΓΕ 5ΟΌΘΓ δηα 588η6 πηείῃοαϑβ ῃΔῃ τηδηγ, οἡ δοοοιηί οὗ {Π6 σίβα 

οἵ ἃ ργδῃηπλδίϊς] ΟΠ οο] οὗ Ἔχερθϑὶβ διηοηρ ἰμ6 [εὺνϑ5 ἰη {πε δἰενθηίῃ 

Δη4 νοὶ ἢ σεηίαγίοβ, νοὶ ὄνθη ἔγοτη {Πα π Δ]]ΕΡΌΓΥ δηα [Δ ηο [8] 
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ἰηἰεγργείδιϊομϑ ἀἰά πο αἰβαρρθασ. δϑοῃηθί!πηθ5 ἃ [ενν, βοπ ΕΠ 65 

ἃ (τ βίίδη, στάϑρεα [διγὶν 6 }} (ῃ6 Ργροβε οἱ (ολοίοίμ, θὰ ϊ πχοβί 

οὗ ίῆοβε ψῆο ψτζοίε Ὡροη ἰΐ, [ο]]ονγεα εἰπεσ ἰη (ἢς ἰοοίδίερϑ οἵ [6 

ΓΑΓΡΌΓΠῚ ΟΥ οἱ ΓΈΓΟΠΊΘ. 

Μαγίϊη Γι ΠῚ ννὰ5 ἴπ6 ἢγϑί ἴο ρεζοεῖνα (δὶ ϑοϊοπιοη σαπηοί 

αν Ὀδθη [6 διυίμοῦ οἱ Εσςοϊεθιαδίεσ. Ηὄδ ϑᾶγϑ ἴῃ ἢΐ5. “Τά ]6 

ΤαΙκΚ᾽": ““ϑοϊοπηοη Ὠιπη561{ ἀἸα ἢοΐ νυεῖῖθ (ῃη6 ὈοΟΚ οἱ ἘποΪοϑίαϑίθϑ, 

Ρυΐ 1ἴ ννα58 ργοάμοδα ὈΥ ΙΓ ἢ αἱ {πε {ἰπιε οἵ [πὲ Μδοοδθεαβ.. .. 1 

5. ἃ βογΐ οἵ Ταϊπλια, σοΠΊρΡ ]Εα ἴγοπι τη ὈΟΟΚ5, ΡγΟΡΔΌΪΥ [τοπὶ 

{η6 ΠΌτγαγγ οἱ Κίηρ Ρίοϊετην Επογρείοϑ οἵ Ερυρί.᾽" 

ΤῊΙ5 ορίηίοη οἱ Γι ΠῈῚ νναϊίεα, Ποννανοσ, πλοσα ἤδη ἃ σθη[ΓΥ 

Ὀείογο 1ἰ ἰουπα σοττοροζαίίΐοη. Ηπρο 46 Οτοοί, {πΠ6 [δίμεσ οἵ 

ἰπἰογπδί!οπαὶ ἰανν, Ὀείίεγ Κηονῃ 845 Οτοίϊ5, ρα] 5η64, ἴῃ 1644, 

ἢ]5 σοιη πη ΔΙῪ οἡ ἴῃς Ο]α Ταβίαμηθηί. Ηδ τερασγαάβα Ἐσςοϊεβίαβίθϑ 

ἃ5 ἃ (οἸ]δοίοη οὗ ΟΡ᾿ πΙοη5 οἱ αἸἤεγοηΐ βαρεϑ, ΟΥΙΡΊΠΑΙγ Θρόίεη ἴο 

αἸἤεγεηΐ ρθορὶεβ. Ηδ βαγϑ: “1 Ῥεϊίανα ἰμαΐ ἴπ6 Ῥοοκ 15 ποί {Π6 

Ρῥτγοάποίίοη οἵ. ϑοϊοπηοη, Ὀμΐ ννὰ5 νυ ς6 ἢ ἴῃ (Π6 άπ οἵ (ἢ}5 Κίηρ, 

85 Ὀείηρ δὰ Ὀγ σερεπίδηςε ἰο ἀο ἰῖ. Εὸγ ἰΐ σοπίαϊ πϑ Δ ΠΥ ΜΟΓά5 

ΨΥ Π]Οἢ σδηποί Ὀ6 ἰουηα δχοθρί ἴῃ ΕΖγα, ΤΠ Δη16] δηα ἰῃ6 (μα άθα 

ΡΑΙΔΡὨγαβίϑβ.᾽" 

Ιὴ (Π6 πεχί σδηΐυσυ ἰἢς ψόῦῖ οἵ ἀτοίϊι5 θαρδη ἴο ῥτγοάμπςος τα- 

5.115 μοί ἴῃ (ἀογπηδην ἂδηα ΕΠρ]απά. ὙΠα5,ἴη [Π6 ΓΟΥΠΊΕΓ σΟΙΙΠΙΓΥ, 

7. Ὁ. ΜιΙςμδΕ15 (Ροοίδεπον Εηπυμγ ἀογ αεάἀαμκοη 665 Ῥγοάϊρογ- 

Βμοῖι5 ϑοίογ" 9.5), ἱπ 17:1, τηδϊ ἰδ ηθα {πᾶ ἃ Ρῥσορῃμεῖ ψῆὸ ἰϊνεὰ 

αἰίεῦ [ῃ6 δχῖα ντοίς Ἐπ ο]οϑίαϑίθς 'ῃ (ῃ6 ἡδπηῈ οἱ ϑοϊοηοῃ, ἰῇ 

ΟΓΕΓ (παΐ δ τηϊρῃΐς 6 016, 'ἰῃ [Π6 Ρείβοῃ οἱ ἃ Κίηρ 50 ὨΔΡΡΥ 

Δη4 νῖβε, ἴο ΡὨΠΟΒΟΡ ΖΕ ἃ}} {πε τλογα του Πρ] ἀρουΐ {Π6 νην 

οὗ υμηδπ ΠΔΡΡΙΠ655, νῃ 16 ἴῃ {Π6 Ἰας(6Γ σου ηίγΥ, ἰῃ 1753, ΒΙΒΏΟΡ 

Τοοντ ἀεο]αγεα ἰμαΐ πῃ Εςο]εϑιαβίθϑ “{Π6 νϑη!ὺ οἵ {Π6 νου] ννγὰ5 

ΕΧΘΟΙΊΡΙΠΠοα ὈΥ (Π6 ἐχρεγθποα οἵ δοϊοπίοη, ῆο 5. ἰηἰγοαάμπορα 

ἴῃ (ῃ6 Πσπαγδασίεσ οἱ ἃ ροίβοη ἱηνοϑίραίηρ ἃ νοῦν αἰ σα] αιι65- 

(ἰἸοπ (εἴ. 7δοίμγοες οἡ {πὸ ϑαςγεά Ροοίγν οΓ π6Ὸ Ηεὗγειυς, χχὶν) 

--ἰῇυ. Ρῥγδοίϊσα]γ δαχα την {Π6 ποη-ϑοϊοπγοηΐς Δα ΠΟΥΘἢΙΡ οὗ 

[ῃ6 ὈῬοοκ. 

Αἰἴΐεγ {15 1πΠ6 6] 16Γ παΐ ϑοϊοπηοη αἀϊά ποί ψτῖίε (6 ὈοΟΚ ἰοσπηα 

᾿ΠΟΓΘΑΒΙΠΡῚΥ ἀριηάδηΐ ἐχργοϑϑίοη. ΕἸΟΠΠοση, 1779; Πδαοηϊοίη, 

1784; ΞΡροδηῃ, 1η8ς; Παίῃα, 1780; [Ππη, 1793, ΔΠα ἀυγίηρ {Π6 Π]η6- 
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(δα πἢ σεηΣΥ Δῃ ᾿πογδαϑίηρ ΠΟΠΊΡΕΙ οἱ βοΠοἶαγ5 πᾶνε τηδὶ πίδ ηδα 

{Π6 584π|6 νενν. Ὁ δασγείη δηα Πδαίμε ἀδίεα (ἢ6 ὈοΟΚ δροιῖ {6 

πι6 οἱ ἴῃ6 Βαρυ]οπίδη αχῖϊθ. δίησα ἴπΠῸ ἄδννῃ οἵ (Π6 πἰπεδίθθητῃ 

σΘηΓΌΓΥ 5 ΠΟΙ Ϊν ΟΡΙοη ἢὰ5 ρσδάμπα!ν Ὀτουρῃΐ (ῃς ἀαίε οἱ (Π6 

ὈοοκΚ ἄονηῃ, ἢγϑί ἰο (ῃ6 Ῥεγβίδῃ, ἀπά ἴπθη ἰο ἴῃς ατεεκ, ρογῖοά. 

ΤὨὮε [οἸ]ονιηρ ἰδὲ 15 ποΐ Ἔδχῃαυβᾶνα, Ὀζί 1 ᾿πα!]σαΐθϑ ᾿Π ἃ ρἜηοΓαὶ 

ὙΑΥ ΠΟΥ βοῃο γα Πᾶνα στοιρθα {Πα πηβεῖνεϑ ἢ ταραγα ἴο ἀδίδ. 

ΤΠοβῈ ΠΟ ΠΟΙ] ἰο (ἢ Ῥεγβίδῃ ρεγοα σὲ Ενναϊα, Κπορεὶ, Ἡεηρ- 

βίθηρεγσ, ΗεΠρβίθαι, 6 νει, Ννδιδίηρεσ, αἰμθθυγρ, ΖόςκΙοσ, 

Μοβοβ δίυατί (Οοριριθμίασγν οἡμ Ἐσοϊοδίαδίθ5), 1) 6] ΠΖϑο ἢ, Νο- 

νος, ΝΥτιρμί, Οοχ, ΝΊΟΟΚ δηά Ὄσγινοσ. Οἡ (ἢδ οἰμεῖ ἢδηά, ῃ6 

[ο]]οννίηρ πᾶνε ἀϑϑιρηαά 1ἰ ἴἰο {π6ὸ Οτξεὶκ ρογοά, νᾶγγὶηρ ἔἴγοτη 230 

Β.Ο, (Νογεβ, υοῦ, Εοοὶ. θα (απὶ.) ἴο τοο Β.Ο. (Βεπδη), νἱζΖ.: 

Ζιίγκοὶ, Νογεβ, ΗΖ, Τγ]εσ, Ρ]υμαίγα, Ἀδθηδπ, Καθηθη (οσί. 

Βμοθογ ἀο5 Α. 7..), δίγαοϊς (Εὐμίοϊμηρ), ΒΊΟΚΕΙΙ, Ομεγπα, ΘΠ] οη, 

ΘΟ Ροοσ, ϑιορίγιεα, Πανιάβοῃ (Ἐεοὶ. ἰὼ ἘΒ.), Ῥεακε (Ἐεεὶ. ἴῃ 

.8Β.), Οὐγη}} (Εὐμίοιμηρ), Βεπηοῖς (Ππιγοάμο 95), ΜΝ ΊΠΟΚΙΟΓ 

(Αἱογίοηίαϊδομς ΠΡ ογδοίμηροη, 24 56Γ., 143-159), Α. ΝΥἥ. Βίεσῃθ 

(ΕεοἰϊοδίαϑδίοςΣ οΥὨ ἐμ6 γεασλιοῦ, Τιομάοῃ, 1τ9οοὸ), Μαχγροιυ]ποιίῃ 

(Εεοὶ. θὰ 7Ε.}, ἀδπυηρ, Ηδυρί δπα Μοβδάγεη ([πίἰγοάμε! ὁ). 

ΟἹ 16 πἰπείθθης ἢ σαπίυγΥ σοϊηπηθηϊαΐοιβθ ἤοπὶ 1 ἤᾶνα ϑἰμπαϊθα, 

Δνδηρειηδπηη (1856) αἰοπα Πο]45 ἴο (6 δοϊοπιοηὶς ἀδίε, ΔΙ Πουρἢ 

1.416 (1873) 15. ποῃ-οιητηϊ{4] ἢ τείεγαεπος ἴο 11. «Το στϑσθηΐ 

ψυτετβ, ΜαγθΠ4}} δηά ΜΌΝΕ Ια (Ὀοίῃ 1904), ἃγα ἀπ8 0 ]6 ἰο ἀδοϊάς. 

Ῥείνγθθη (ἢ6 Ῥογϑίδη 8δη4 Οσεεκ ρεγὶοάβ. πα βοῃοϊασ, ατγδεοίζ 

(.871), ΒοΙά5 (Παἱ 1 θεΪοηρδ ἰο {πὸ ογλδη ρεγοα δηα ννὰβ αἰγεοίεα 

ἀραϊηβί Η σοῦ {Π6 ατεαί. Βγίρρϑ βϑᾶγϑ (ῃδἱ [{ “15 1Π6 Ἰαίθϑδί ψυιηρ 

πη (ῃ6 ΟΙἹὰ Τεβίαπιεηίΐ, ἃ5 βϑῃοννῃ Ὀγ 15 ἰδηρίιαρο, ϑίγ]α δηά {Π6- 

οἰοργ᾽ (59Η5. 321). 

1 15 οἰθασ ἴσγοπὶ ἰῃ6 ἀονε ϑἰκείο ἢ (ῃδΐ δῇ ᾿πουδαβῖηρ ΠΟΠΒΘΠΘΙ15 

οὗ ορ᾿ηΐοη ρἷδοθβ οὐσ᾽ θοοϊ ἴῃ {πΠ6 ατεεῖς ρεγτοά. Τα Πἰπρυ δίς 

δΔΙῖραπηοηΐ ἴογ (ἢ6 Ποη-ϑοϊοπΊοη]ς ΔῈ {ΠΟΓΘΠΙΡ, νῃ ἢ τοί θορδη 

ἴο ΔΡΡΙδοϊαΐθ, 85 Ὀθθὴ ψογκεα ουΐ ἴο ἃ σοπιρίεία ἀεπιοηβίσζαίοη 

Ὀγ 1ἢ6 τηδϑίογὶν μαηά οἵ (ῃς ἰαΐε ΕΓΔ Ζ 6 }ΠΖΒΟἢ. 

ΤῊςε αἀἰϊβοοπηδοίεα σΠαγδοίεγ οἱ (Π6 ὈοΟΙ οἱ Εἰσο] 6ϑἰαϑίθϑ ΤΏ ρΡγΟϑβοα 

Μαχγίϊη μα Πογ, ἃ5 να ἤᾶνα βεθη, 8ΔΠη4 δα ἢϊπὶ ἰο γορασγὰ (ῃ6 νου 

85 ἃ σοηρ!]αϊΐοη. ῬΤΠΪ5 [ας ννὰ5 [ΚΘῚ ἊΡ ἃπΠα δαναηοθα ὈΥ οἰ Γ5 
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ΔΠη4, ἤπΑ]γ, ἴῃ ἴπΠ6 μδπα5 οἱ Υεασγὰ (4 βαγαρἤγαδε προρ Ἐσοἰοϑί- 

αϑδί65, Τ,ΟΠαΟ0η), (1701), Ηδγάογ (1778) δηαὰ ΕἸσΏΒογη (1770), ἰεα 

ἰο {Πα νίενν ἐμαὶ Οολοϊοί,, ἴα ἃ ἀϊδίοριια θείνγεεη ἃ τεῆπρα βθηϑβι]- 

δῖ δηἋ ἃ 56ῆϑι.4] νου] ηρ, νο Ἰηἰογτιρίβ ἢΪπ|, οσ θαίννεεη ἃ ἴθ 6 Γ 

8.Π4 Ρ0Ρ1]. Α 5] ΠΠ]|ΔΓ νίενν νψὰ8 εηἰογία! ηθα Ὀγ Κυδεπθη. Ὁ δάετ- 

ἸΙεϊη Ἔχρ δ ηθα (ἢθ656 ᾿πΠοοηοΙ ΠΠ1165 8ἃ5 (Π6 γοοο͵γα οἵ [Π6 ἀἰβου 55: ΟΠ 5 

οἱ δὴ “᾿ΑὐδαδπΊΥ,᾽" ΟΥ »ΙΟᾺῸΡ οἱ ἰδαγηθὰ πηθῆ. ΒΒ ΚΟ! Ὄχρ δ! η5 

{Πδπὶ ὈΥ {(ΠῈ βιιρροβιίοη (μὲ (ἢ6 ἰδανθβ οἵ δὴ βαῦὶγ Μϑ. Ὀθοδπθ 

ἀἰβασσαηρεά, ψ ἢ 116 ϑιερίγιεα, ΜΟΝΕΙῈ δηὰ Ηδιυρί ὄχρίαϊη {Π6Πὶ 

Οἡ {π6 ϑυρροβι(οη οἱ ἰδίεσ ᾿πίεγροϊδίίοηβ. ϑοπῆα οἱ [Π656 νἱδννδ 

ψν1}}} θῈ ἜἘχαῃη θα πλοΓγα ἴῃ ἀείδ}} Ὀεΐονν. 

Οη (εξ οἴμεῦ μαηά, (ῃ6 υπ]γ οἱ (ῃ6 θΟΟΚ πᾶ5 θδθῆ ϑίγε ΟΌ ΒΥ 

τηδϊηἰαϊ δα ὈΥ 500 ἢ ΘΟ οἶατβ 8Ἃ5 ΟἸηθθυγρ, ΖόςκΙεγ, Π ε] Ζβϑοῇ, 

ΡΙαπτε, ἡ τίραι, Βτίρρβ, ΝΠ Έροεσ, (ογη]} ἂἃπα σεπυῆρ. Βτρρϑ 

οἷαββεβ Κομοίοιν ἢ [00 ἃ5 ἃ ἴγρε οἱ πηοσγὰὶ πεγοίδη ψσεϑί! ηρ 

ΜΙ ἴΙ͂065 ἴο {Π6 50], δπῃα ψἱίηηΐηρ ΠΊΟΓΑΙ] ν]οίοῦ 65. ονεσ ἀοιδί 

8Πη4 οὐτοὸσ (5}Ε[485., ρΡρ. 425-426). (ὐογη}}} ἀδοϊαγαβ {πᾶΐ “ΟἸἹὰ 

Τεβίαγηθηΐ ρἱεῖνγ Πούῇεσγα ΘΠ] ΟΥ5 ἃ ρτεδίευ {ἸῸ ΠΡ ἰπδη ἴῃ (ἢς 

θοοῖϊς οἵ Οομλείοί ̓" (Τηἰγοάμεϊοη ἰο (απ. ΒΚ. οὗ ΟἹ᾽., τροῦ, 

Ρ. 451). ΡΙυπιίγο, Βτῖρσρθ, (ογη}}]} οἱ αἱ. Ὀείοτα (Π6πὶ, τερασγὰ {ΠῸ 

ΠΟΙ ΓΔαΙΟΙΟΥΥ ἜΧΡΙΘΘΒΙΟἢ5 οἱ ἴΠ6 θΟΟΚ 8ἃ5 {πε νϑγυηρ πχοοάϑ οἱ [Π6 

ΤΟΥ, ἃ5 Π15 σὨ Πα ΠοΟα 5 [411 πίστι ρρ]65. ἢ (ἢ6 τηᾶ55 οἵ ἀοιθί 

Δα ΡΘϑϑι πη δηλ νῃ]οἢ 8115 ἢϊ5. τηϊηά. 

Ζιίγκεὶ, ῃ 1792, ηιογεμοϊμροη, πθογ ἀθη Ῥγεάϊρογ, ὑτορουπάδα. 

[π6 (Πϑοτγ ἰμαἱ Οολοίοί ανιηςσεϑ (ῃ6 ογπχδίννε ᾿ηἤποηςσε οἱ ατεεκ 

{πουρῃΐ δπά [πΠ6 Οτεεκ ἰδηριάαρο---ἰῃαΐ 115 ἸαἸοπὶ Ὀείγαγθ (6 

ῬΙΈβθηςα οἱ Οσεοκ [οΥΠῚ5 οἵ βρεθςῇ, δηά (μαΐ (πε ἰπἤπαοηςε οἱ δίοϊς 

ΡὨΠΟΒΟΡΥ 15 πο 1685 Ἔν! ἀθηίΐ. 

ΖιΓκΕΙ 5. νίαν ννὰ5 Γανῖνεα Δη6 πηδὶηἰδ πο Ὀγ ΗΖὶρ (((ΟΉ17»., 

1847),. ΚΙεϊηεσί (1)6γ Ῥγεαΐρογ δοίονιο, τ864), Δῃὰ ὈγΥ ΤΠοπιᾶβ 

ΤΥ]ΕΓ ἰῃ Π15. Ἐεοίοϑιαςίε5---Α Οὐμιίγίδι ὁ, ἰο 5 1 ηπ|ἰεγργοίαϊίοη, 

Τοηάοη, 1874, ΜΝ ἢο Ηπάϑ ἰπ {Π6 θΟΟΚ ονιάδπορδϑ οἱ ατϑεκ Πἰπρι5{1ς 

ἸηΠἤμπδησθ, 85. ΜΜῸῈ}} ἃ5 {πῸ6ὶ ἴγασθ. θοίῃ οἱ δϑίοϊῖς δηὰ Ἐρίσυγεδῃ 

{πουρῃΐ. ὙΎ]ΕΓ πηδι ἰδ ηθα {πᾶἰ {Π6 ϑαάάποεοβ τεργεβεηΐθα Ἐρὶ- 

ουγοδη ἰηβυθηςρ, ἀπά {Π6 ῬΠαγίϑοθϑ ϑίοϊς ᾿πἤπθηςς, ἐμαί (ῃς ΤᾺ]- 

πλπα ρῖνε5 ρσοοί οἵ (δ δχιβίδησα οἱ [65 ΘΟ ΠΟΟἾ5, ΟΥ̓ ΔΟϑ 6 Π1165, 

δΔηα ἰπαΐ (ῃ6 ταϊηρ]]ηρ οἵ σοπίγδασϊοίοσΥ ἰ46α5 ἴῃ (ῃ6 ῬΟΟΚ [5 
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δοσοιηίοα ἴογ ὈΥ ϑιιρροβίηρ ἰῃαΐ [ῃ6 ψογΚ 15 ἃ τεοοχγα οἵ {Π6 ἀἴδοι5- 
ϑοῃβ οἱ οπεὲ οἵ ἴπεϑ6ὲ δοδα θη, 65. 

ΡῬΙυμίγα πηχαϊηΐαὶπ5 (Ἐεοϊοδιαδίες ἵπ Οαριδγίάρε Βέδ᾽ο, τ881), 

ἃ5 ἄοοθϑ ΤΎ]εγ, {πὶ {ΠΕῈΓΘ Δ.ΓῈ ἔννο βίγθδαιηβ οἵ Οσθεκ ῬΒΠ]οβορῃΐςοὶ 
ἰπἤμεησα, οης ϑίοϊς ἅἃπ4 οὔθ Ερίουγθδη, Ὀὰΐ, ἃ5 γεν ουϑὶν τὸ- 

πηατϊκοά, αἰγὶ θαΐε5. ([η6 σοηίγδαϊοοη5. ἴο Π6 νᾶγγίηρ τποοαβ οἱ 

(η6 δυΐμοι, ἤοθα πη ρῖνεθ ΠΟ β6-ΟΟΠῚ ΠΟ ἴο οπδ ϑεΐ οἵ 

Ορίπίομβ 8Π4 ποὺν ἴο δΔηοίμευ. Ῥῆβρβίάεγογ (6 Ῥ᾽ οσορ θα ἀο5 

Ηφγακ! νον Ἐρ]ι., ποδεὶ Κοἠείοι μηά δοδοηάοῦς ἐν Βμον (ΟΥ̓ 

Ἡ οοΠοἰἑ, τ886) τηδϊηίαϊ θα (ἢ6 οχὶβίεησα οἱ ἰγαοθϑ οἵ ατθοκ ἰη- 

βιδηοα ἴῃ Οολοίοιίμ, Ὀὰΐ ἰτασθα {Π6πΔ ἴο Ἡδγδο] 8. 

οἰθρίτιεαά (Ργεάίρεγ μηά Ποἠοοίοά, ἴπὰ Νονδοῖκς ΠΗ αμάκοηι- 

γη6ηα7, τ808) δῃηῃὰ Ηδυρί (Κοπείοί, οὐδγ Ἡ͵οϊ δο ηηοῦς ἴηι ἋΟΥ 

Βὲὶδίο, ΤιεϊρΖὶρ, τορος, (με βοοὶκ οὔ Εοοϊοϑιαϑίθδ, Βα] ἰπλογθ, 1905) 

Ροίἢ Ποϊά ἰο {π1|5 ἀτεοῖ ᾿πἤπδησς ((Πουρὴ Ηδαρί σοπῆηβδϑ ἰἰ ἰο (Π6 

{πουρῃΐ, ἀδηγηρ ΔΠΥ Ἰἰπηρι δῇς ᾿ηἤπθησα ἔγσοπι ατϑοκ), θα Ροίἢ 

δοσουπηί ἴοσ {με ἀἰἤεγεηΐ ΡὨΠ]ΠΟΘΟΡἢΪς ϑί γαῖ πη5. ΌΥ ϑυρροβίηρ (Παΐ 

αΙΠογεηί ραγίβ οἱ {Π6 ὑνουκ ἂὲ τοὶ αἰἤεγεηΐ νυτίεσθ. ὙΠ656 

{Πϑοσῖο5. 1} θὲ δεῖ ἰουίῃ ἴῃ στεαΐοσ ἀδί!}] Ὀεονν. Ετοπὶ (Π]15 

θΈΠοΓΑὶ νίενν οἱ [ῃ6 σουγδα οἵ ἰῃ6 ΟΥ̓ οΐϑια οἱ ΕΟ] ϑίαϑίθϑ ννα ρ855 

ἴο Ἔχαιηΐπηε ἰη ἀδίδ!] ϑοπλα οἵ Π6 πλοῦα ᾿τηροτγίδηϊ [Ποῦ 65 σοησεγη- 

ἴῃς ἴἴ, νν ΙΟἢ ἢν ῬΘΘὴ ῥγοάμποθα ψΠη {Π6 Ἰαδί ἐογίν γϑδγϑ. 

ατδείζΖ, ἴῃ 5 Κολείοί (1871), ποΐθϑ {παΐ Οομεείῃ αἰτθοῖθ ΠΙ5 

ΓΟΙΊΔΙΪΚ5. 1 βανογαὶ Ἰηϑίδησθϑ ἀραϊηϑί ἃ ἰγγαημίσαί Κῆρ, οτη Π6 

αἶβο (815 ἃ δίανε (5ο ατδείζ ππαογϑίοοαῦ 3). ἀσδεῖζ σϑηδυκϑ 

[πΠαἰ ποης οἱ (6 Αϑηγοηδθδηβ εγῈ ἰγγαηΐβ, Δηα ἃΥριιθ5 {Παΐ {Π6568 

σΠαγδοίογιϑιῖοβ σα Ηρογοά (Π6 τοαΐ δοπο, πο ἰῃ6 Ταϊπλυά 

(Βαδα Βαίμγα, 40, ἀπά Κείμδοίν, 24) σ41}164 {πὸ “'ϑἴανε οἵ (ῃς 

Αϑυηλοηφδη8." ΤΤὸ (15 ρεγὶοα 6 {πουρῃΐξ {πὲ ἰδηριαρα οὗ (Π6 

θοοῖκ, νι ἢ 115 τ ηρ]ηρ οἱ ἰαίς Ἡοῦτγενν Πα Αγαπγαῖς [ογπη5, 4150 

Ροϊηΐεα. Τα Ὀοοΐς οὐ (Π]5 νἱενν 15 ἃ Κιπα οἱ ρο]ῖςαὶ ϑδίϊγα. 

γε 6 η165 (ῃδὶ (ῃ6 δυο νγὰ5 ἃ ϑαάάμοθθ, 8ΔΠ4 τορασαβ. ἢΪΠῚ 

85 ἃ γοιηρ [εν οἱ ἰῃ6 Π}}14, ϑἰγεπιιοϑιγ- Δ] ΤΊ ηρ ΘΟ Ποο] οὐ ΗΠ]]Ε]. 

αταείΖ αἸα τεραγὰ ἴῃς δυίμοῦ, ποννανοῖ, ἃ5 Δη ουΐ δηά οιΐ 56η- 

58..815ῖ, ἃπΠα ἢ πα 5 ἃ5 ἢῈ ἰηίεγργείβ Οοἠοίοι ΤῊ 4]} ϑἱοηβ ἴο (Π6 

στας ποδί οηβ οἱ ἀδϑῖγα. ὍΤΏδθα ἰηἰογργοίδιίοηβ πᾶν Ὀθθη 5ῆονῃ 

ὈΥ ΠΊΔΗΥ ἰαίευ σομητηδηΐδίοτβ ἰο Ὀ6 ἰῇ πηοϑί σᾶθθ5 ἀηναγγαηίθά. 
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ΟΠ αἸείἢῃ ννὰβ πο δανοοαίε οἵ ἀεδι ΠΘΓΥ, ἃ5 15 ρσόνεη ὈΥ δη ἰη- 

(6Ἰ]Πρεηΐ Ἰηἰογργοίδίοη οἵ ὨΪ5 υἱίογαησθϑβ ἴῃ ἀεδἴα!]. ΑΘ ἴο ατδοίζΖ᾽ 5 

Ἡετγοάϊδη ἀδίε ἴογ Κομεοίοίῃ σϑοβηΐ σοπηπηδηΐδίογα Πηα 1 ἴοο Ϊαίθ. 

ΤὨἼΕ οχίεγηδὶ Ἔν! ἄδηςε, ἃ5 15 ϑῆοννη θεῖον (δ13), Γγδ 65 1 ᾿πηρ β510]6 

(μι (ἢ6 Ὀοοῖκ βῃοιυ!α δὲ 50 ἰαΐβ. 

ΤἼδ σοπίτδαϊοΙοη5 οἱ {Π6 Ῥοοὶς τοί δουρί ἴο βοϊΐθῃ Ὦν ἃ 

{Προῦν οἱ αἰδοσαίίοηβ. 0. ἃ ἰπεοῦῪ ἢδα ἢγϑί θδεη ϑυρροβίθά 

Ὀγν . α. ναῃ ἀδγ Ῥαϊῃ, ἴὴ ἢΪ5 ᾿εοϊοδίαδίο5 ῥ᾽] ϊ]οϊορίοσε οἱ ογίβοσ 

ἡ μδίγαίδ, Τιογάδη, 1784. ΟτδείζΖ ρἰασεα (ἢ. γ:1- 12 ἰοῦ οἢ. 5, 

τοηιονίηρ Οἢ. 51 ἴο ἰαϊκα {ΠΕ ῚΓ ρΪασα δέζεσ σ᾿. 7}9; το! ἢδ τοιηονϑβά 

ἴο σοπλο δἔζεσ 84, 8Δη4 713 ἢ ρῥ]δοδα αἴζεσ 9:1. 1, ίου σογημτηθηϊΐδίουϑ, 

Πονονοῦ, ἤδνα ποῖ [ουΠηα [Π656 σἤδηρθβ βυηοϊοηΐ ἴο ΠΑΥΠΊΟηΪΖα (Π6 

σοπίρηϊβ οἱ (6 ὈοοΚ. 

ατδείΖ ἀδηϊδα {πδΐ ἴῃς ἰαϑ8ἰ 51Χ νεγβεβ οἵ {π6ὸ θοοὺκ (123-.3), [ογπηθά 

ἃ ρΡᾶγί οἵ {Π6 οτρίηα] οσ. Μογζβεονογ, ἢ6 Πα] 4 {παΐ {μ656 ννεσο ἴο 

Ρε αἰνιάεα Ρεΐνψεοη ἴνο βαηά5. ᾽ν.132-, γοσο, ατϑείζ μο]ά, ἃ οο]- 

ΟΡὨοη ἴο (ῃΠ6 ψηοΪ]Ὲ Ηδρίορταρῆυ, νυ εη δἱ (μῈ {6 Οολείοι 

νγ 5 ΓΘΟΕΙ͂νΘα ᾿ηΐο (ῃ6 οάποῃ, 85 ΚτΙοσἢ ΠΑ] δα ργον]ουϑὶν βυρρεβίαα. 

Ηον πλιςἢ οἵ [15 Ροϑιί!οη 15 τρηΐ, ἀηα ννῃδί ρᾶτί οἱ 1{ 15 ἀηίθηΔ 0 ]6, 

Μ11 ΔΡΡΘΔΙΓ ἃ5 γγὲ ργοοθθά. 

Α ποσὰ τδαϊοδὶ {Πθοῦν οἱ αἰ5]οσαίίοηβ ννὰϑ ραΐ [ογίῃ Ὀγ (δε ἰαία 

Ῥχοίδϑϑοσ ΒΊΌΚΕΙ] οἵ Ίεηηᾶ ἴῃ 1884 ἴῃ Ὠἰ5 {{||6 θοοϊκ, 1267 Ῥγϑαροῦ 

2867 ἀ6η Ῥεγέ 465 [)α5617,5, αἶδο 8εῖ [ογί ἢ ἴῃ ΠΊΟΓΟ ΡοΟρυΪΑΓ [ογτὰ ἴῃ 

1886 ἴῃ [15 ΚοΠλοίοίλ) 5 ὺπιογεμομμηρ ἀδογ ἀοη Ἰογὶ 465 [)απεΐη5. 

ΒΙΊΟΚΕΙ] ἀδοϊαγεα {μαΐ (ῃ6 ῬΟΟΚ 15 ἀπ] π[6]}Π1ΡῚ0]6 ἃ5 1{ οἰαηάσ, ἀπά 

(παι [15 ἰδοῖς οἵ οἰδασηθθθ νγὰ5 ρσοάιοθα ἴῃ {ῃ6 [ο]]οννίηρ αν. 

(οἠιοίοι ἢν νγὰ8 νυ ἴθ ἴῃ ῬΟΟΚ ἔογτ οἡ ἔαϑοῖο]θϑ σοηϑίϑίϊηρ οἱ [ΟὺΓ 

ἰθρανεβ οηςε [οἰἀεά, οὐ ἰουγ ἀουθὶα ἰεανεθ. Εδοῇ βἰηρὶθ ἰθαΐ σοη- 

(αἰηδα ἀροιΐ ς2ς ἰείίεσθ. Οομλοίοι ἦν ννὰ5 ἃ ραγί οἵ ἃ Ὀοοῖ ψῃΐο ἢ 

σοηίδίη6 64 ΟἸΠΕΙ ψγοσ 5. τ! 6 ἢ Οἡ 8Δἢ ὉΠΚΠΟΝῚ ΠΌΠΟΙ οἵ 5 ἢ 

[5.16 ]65. 

Οοὐοϊοίἢ; Ὀεσϑη οὐ {πὸ βἰχίῃ 1δδῇ οὗ οὴμς ἔδϑβοϊοϊε πα Ἔεπάβά οἡ {πῸ (ἰγά 

Ἰεαῖ οἵ (με Τουτγίῃ ϑυςοσεαϊηρ [δϑοῖςϊθ. Οα {δο πγϑί ἴῆτεε Ἰεανεβ ((Π6 ἐπά 

οἵ {Πε ἢγϑί [}45ς}]ς]6) βίοοα Ἵἢ. 152-21}, οὐ {πῸ [ουσίῃ δηα Β.ἢ ἰθᾶνοβ, 539-67, 

ΟΠ {Π6 5ἰχίῃ δηα βενθηῖῃ Ἰεᾶνεβ, 43-48; οἡ {πὸ εἰρῃ ἢ δἀπα πἰηίῃ ἰδανοβ, 

212-.χϑ; οἡ {Π6 ἰδητἢ δηα εἰενεηῖῃ ἰδανοϑ ((πΠῸ ἐπα οὗ ἴῃς βεσοπα ἔδϑβεὶς]θ), 

85-οὐ Δηα 815, οῃ [(ῃς {νν 6 {} Ἰεδῇ, ο""-- ποῖ; οα {Π6 {πἰγίοο πίῃ δηα [ουτίεθπίῃ 
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Ἰοανοβ, 6"-"12 δηα 30, οἡ {πε βἰζθεητἢ δηα ϑἰχίθεπίῃ, 43-ο δ; οἡ {πο βανθη- 

ἰδαπίῃ, τοἱδ-Ὶ τὸ Δη6 δ; οἡ {ΠῸ εἰσῃίεθηίῃ, γ23-88.. οη [ἢς ηἰπείεθητῃ (ἐπα 

οὗ [Π6 (Βϊγὰ ἔαβςὶς]6), τοῦ 5 δηα τ4Ὁ; οὐ ἴῃς να ητείῃ, 9᾽-15; οἡ {86 ννεηΐγ- 

ἢγϑὶ δπα ργορδθὶν (Π6 ἱννεη γ- ἜΘ ΟΠ, 117--ἰ 28. 

Τῆς 5ἰγίηρ ΒΟ ἢ ΠοΙα (Π656 ἔδϑβοϊς αβ ἱορείμεσγ Ὀσγοῖζα δηα {ῃς τη] 416 

[αϑεϊςοϊα {61}1] οὐ. ὙὍῆε Ἰἰεᾶνεβ νγεσγὲ ἔοι πα ὈΥ βοπῖα οπα ποῖ αυ}186ἀ ἴο ρὰΐ 

{π6πὶ τορείμεσ, σγῆο ἴοοκ {π6 ἱπποῦ Π8]{ οὗ {Π6 βεοοπαᾶ ἔδϑβοϊοϊε, ἔο δα [ἴΐ 

ἰη5146 ουΐξ, πὰ [πε ἰαἰά ἰξ ἰη ἴῃς ἢδνν ογάοσγ ᾿πηπιεαϊ δῖον δέζεγ (πὸ ἤγϑὶ 

ἴαϑεϊςϊθ. Ναοχί οδὴς [Π6 ἱπποῖ βῃθοῖ οὗ (ῃς {πἰγὰ [ἀϑοϊο]θ, ἕο] οννεὰ Ὀν 

πὸ ουϊβ46 4] οὗ (ἢ βθοοῃή, ἰηΐο (ἢς τ α]6 οἵ ψῃϊοῇ (Π6 ἔνο ἀουθ]α 

Ἰδᾶνθϑ, 13, 18, 14, 17 δὰ αδἰγτεδαν ὑεεῆ ἰηβογίεα. ΑἸπουρῇ {πὲ ἔουγίῃ 

ἔαϑβεϊς!ε Κερί 115 ρίαςς, 1 414 ηοΐ Ἔβοᾶρε σοηϊυδίοη, ἔογ Ὀεΐνγεαπ 115 ἰθανεϑ5 

{πε ἢγϑί ἔννο ἰεᾶνεβ οὗ ἴῃς γεπηδιπίηρ βῃεεί οὗ {πὸ (Πἰγα [ἀϑβεΐοϊε ἰουπα ἃ 

Ρἷδςθ. ΕἾΠαΙΪΪυ, Ἰεαῦ 17, θεσοπλὶπρ σδερᾶγαίεα ἔγομι 115 πὲνν δην]γοηπηθηΐ, 

ἰουπάα 4 γεϑίϊηρ ρίδος Ὀεΐννθβαεη τῷ ἂἃπὰ 21:1. ΤῊϊ5 αἰβίοοδίίοη σεπιονθα 

ἔγοτηῃ ἴῃς ψοσγκ 4]} ἰγᾶςεϑβ οἵ 115 ρίδῃ. 
Ιη {π6 πεν ἰογπὶ 11 ἔγεαθθη]Υ Βαρρεπθα {παΐ βοὴ οἵ {πὸ βάρεβ αἱὰ 

Ὠοΐ ]οἷη ΡῥγορετΪγ---ὦ ἕδεϊ ὩΙΘἢ ἰδ ἴῃ {της ἴο (πε ἰῃβεγοη οἵ ρίοβϑβἝβϑ. 

Ἑτοπὶ {Π15 ἀϊβὶοσαίεα ἀγομείγρε 411 Ἔεχίδηϊς ἰεχίβ οἱ ᾿ολείοίῃ να ἀε- 

βοδηαεά. 

ΠῚ πον {Π6 οτἱρίη δ] ογάεσ οὗ {πΠῸ ἰδεανεβ θὲ γοϑίοσγθα δηά [Π6 ρίοβϑεϑ γὸ- 
τηονεά, ἴῃς ΨοΥΚ [415 Ἰηἴο ἵννο ἀἸϑιϊηοί μαῖνοβ, ἃ βρεουϊαίνε δἀπα ἃ ῥγαςῖίὶ- 

οδὶ, εδοὴ ἡἸβιηρ βηεα ἴτοπι ἴδ οἴπεγ ὈῪ 115 οὐσῃ δρργοργίδίε σπαγδοῖογ- 
Ιϑς8. Ασροοτγαϊηρ ἴο ΒΙΟΚΕΙ (ῃ15 γϑί Π4}7 σοπϑδιϑίθα οἱ {πὲ [ο]ονίης: 
(ΓΉ. 11-- ,ὶ 55--Ὁ1 49-.4 “ἰδΌ. 18-26. 124. 138-17 41-8 865-14. 16. 1764. 160. 170 οἱ “ὃ 83: 

ο1}-δ6 τοὶ 68. 1012 Ι͂ῃ {πὶ ραγί ἴἰ 15 ἀεπιοηβίγαίθα {μᾶὶ [1 5 δπῃ 

ΕΠΊΡΙΥ τουηά, δηα {Πᾶΐ νυ ]5αοΠὶ ΟὨΪ]Υ ΒΈγνθ5 ἴο πᾶ κα ἰ[5 ροββθβϑοὺ τηοαδβῖ, 

80 {Πδΐ ἢε ἄοεβ ποῖ ρεΐ οῇ 85 ΜῈ]] ἃ5 πε νδίηὶν Ὀοαβίϊηρ ἴοοὶ. 

Ῥαγί ἴννο σοηϑίβίεα οἵ ἴῃ ἰο ον ίηρ: ΟΠ. γ|5 το γι»-6. 69. η71-10. 18-19. 
1.12. 31. 22. 30. 149-17 ς!τ-8 ΤΟ!8-20 111-2. δ, 4. δ ,23.2}9 81-4 γχο 2.15 χτ6 ((6), 

10} 45. 16. 14Ὁ οὗ 0 111-10ὸὼ6 71..,18 ΤτἹ0Ὁὺ 1.91053. 8. 

Ιη (5 ρᾶγί ἴῃς δάνϊος οἵ Οομεϊε ἢ 15, ἰη νίενν οὗ {πε ἴδςι [ΠΑ 16 οὔοτβ 
ὯΟ Ροβίίῖνε σοοά, ἴο πιᾶκε {πε Ὀεβί οὗ βίος δαναπίαρες 85 γε ἤᾶνθ, ἴο 

᾿νε πηοάδοιν Ὀεΐογα {Π6 σΓ]ῈΓ δηα Ὀεΐογε οά, δπα ἴο Ἔἐχρεοῖ Ἔνεγυτῃης 
ἴο Ὀ6 νδηϊΐν. 

Τῆς ερίίορις ΒΙΟΚΕΙΪ ἰμουρηΐ ννὰ5 ἔσγοπὶ ἃ ἰαΐίθσ μβαηά. ΤῊ]5 

Θἰαθοζαίε ἰἤθογυ, γο]εοίθα ὈγῪ πιοϑὲ βοῇ ΐαγβ, ἃ5 ἴοο ἱηρθηϊοιβ 8δη4 

᾿ΠΊΡΓΟΡΔΌΙΕ, ἢὰ5 θεθη δοςσορίεα ἴῃ []} ᾿ν ὨΠΠ]οη, νῃο βουρῃϊ ἴῃ ἢΪ5 

δκορίϊος οἵ πὸ Οἰά Τεσίαγιθηί, τ8ρ5, ἴο σοπηπηθπα ἰἰ ἰο ΕΠ 5ῃ 

Γοδάθγβ. Τῇδ ἰἤθΘΟΥΥ 5 ποΐ οηἱγ ἰηίγσαία δηά εἰαρογαίε ἰο ἃ 46- 

στε ΜΝ Π]Οἢ ογδαίεβ ἀοιθίβ (Παΐ, Π{ 1 γα {Γὰ6, ἃ πηοάθγῃ βοῃ Ϊ Γ 

γγΟυ] ἃ ἐνεῦ ἢᾶνα αἰνίπεα ἰἴ, (νὰ 1 Ὀτοακθ ἀόννῃ ἀγομο] ορίοδ]}ν ἴῃ 
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[1(5 [ππἀατηδηΐα! ἀϑϑυσηρίίοη [Παΐ (Π6 ὈοΟΙ ἴοσπὶ ἢδά ϑιοςεοάθα 

[Π6 ΓΟ]] ἔογπι ἰῃ ᾿ΠΈΘΓΑΓῪ ΠΠΡΓΑΓΙ65 αἱ ἃ ἀδίθ ϑυ ΠοΙ ἘΠΕ δαυὶν [ογ ἴ{ 

ἴο αν ρ]αγβά (ῃ6 ρασγί ἴῃ {π6 Ὠϊβίογυ οἵ Οομαίθί ἢ βυρροβεά ᾿γ 

ΒΙΟΚΕΙΙ. .- 

ΤΠ δὴ δοοϊάβηΐ, βις ἢ ἂἃ5 ΒΙ.ΚΟΘΙ] ϑυρροββά, δά μαρρεπεά ἰο {ῃ6 

ΘΧΘΙΆΡΪ ΔΓ οἱ ΕἰοΙΘϑἰαβίθϑ, [ πχϑί μάνα Ὀδθη θαυ] εγ (ἤδη (ῃ6 Οτθαῖκ 

ἰταῃϑατίοη οὗ (ἢ6 Ὀοοΐκ, ἰοῦ {πῈ ϑᾶπ|6 σοη]ιβίοη ἡ] ἢ ΒΊΟΚΟΙ] 5ὰΡ- 

ΡΟΒ65 ἰ5 ρσοβθηΐ ἰῃ ἴ1η6 ατσξεῖκ ἃ5 ψῈ]}} ἃ5 ἴηὴ (ἢες Ηδργεν ἰεχί. Ἐνθῃ 

 τΠ6 Οτθοκ ἰγαηβϑίδίοη εσα πη8646 ἃ5 ἰδία ἃ5 γα ἢᾶνα ϑιιρροβθά 

ἃρονδ, ἰῃδΐ ννὰ5 δἱ ἃ ἀαΐβ ἰῃ 4]} ρεορδΌ: Υ ἴοο ΘαΙγ [οΓ ἃ ΠΠ ΟΓΑΓῪ 

ψΟΓΚ ἴο ἢᾶνα Ὀδθη ψτ6η ἴῃ ὈΟΟΚ ἴοση. Αἢ Ὄχδαπηϊηδίϊοη οἱ {ΠπῸ 

ΡΟ ΙΒη6α ΡΔΡΥΤΊ, ἰοιηα 1ῃ 50 ἢ ἰαῦρα ΠῸΠΊΡΕΙΒ ἰη Εργρί Ὀγ ατεη- 

[6}] ἀηὰ Ημηΐ ἰπ τεοθηΐ γεαῦϑ, (6 η45 ἴο ῥγονα ἰῃδί ΠΠΙΘΓΑΓΥ ΟσΚ5. 

ΜΚ γα υτϊ 6 πὶ ἴῃ ΓΟΪ] ἔοστα ἀπ|}} αἰΐεγ [μ6 ἢγϑὶ σρηίυσΥ 4.Ὁ., δηά 

[ῃαἰ (πΠ6 θΟΟΚ ἔογπι α]ἃ ποῖ ϑιρογβθάθ {Π6 ΓΟΪ] [οὐ πιογα ἴδῃ δῃ- 

οἴμοσ ἢυηαγοα γοαῖθ. ΕῸΓ δον] άδηςθ, 566 6.9., ἐπε Αγολαοϊορίοαϊ 

Κερογί οἱ ἴῃ6. Εργρί Εχρὶογαίίοη Ευηά, τρος--τοού, Ρ. το 7., Μετὰ 

ΠΠΟΓΑΓΥῪ το }]5 τυττ6 πὶ 1η [Π6 βεσοηα δηα [ῃϊγά σεηίυγίο5 4.1). ἃγα 

ἀοβοπθοῆ. ὅ66 αἷβο ἀτόροῦυ, Οαπον ἀπά Τοχὶ οὐ ἱμα ΪΝειυ Τεςία- 

γιθηΐ, τροῇ, Ρ. 317 ἢ., ῇο ἢοΪά5 {μᾶἰ (ῃ6 Ῥοοκ [οὐπὶ αἀϊά ηοί 

σοπιθ ἴῃ ὑπη|}]] Ἐ 300 Α.Ὁ. Τδδ [υπάαπιοηίαὶ αββϑαπιρίίοη οἵ 

ΒΙΟΚΟΙ} 5. ἸΠΘΟΥΥ ἰ5 ΔΟσογα  ΠΡῚῪ ἸΠΡΓΟΡΔΌΪΒ. 

Ιῃ ῥγοβοηίηρ (ἢ15 ἰΠθοῦΥ ἴο ΕΠρΡ] 5 τϑαάθγθ, ὈΠ]Π]Ποη Π85 Δα4 464 

ἃ ΠΕ εἰεηθηΐ ἴο {Π6 βίυαν οἵ ἰῇ θοοκ. Βεῖηρ δὴ Ασγϑῃ βοῃοΐδσ, 

ἢδ ἀδοΐαγοϑ (ορ. εἶξ., 122 ἢ.) (μα Βυαα  5πὶ 15 (6 οηἱγ οἣδ οἵ [ῃ6 

ψν ΟΥ]- το ΠρΊοη5 ἴῃ ὙΠΟ ἢ σῇ Ργαςσίϊοδὶ {τ115 ἃ5. ννα 566 δα! 6α 

ἴῃ Θολοίοίμ ατὸ τηδηϊεϑίεα. Ιηβϑίθδα οἱ ροίηρ ἴο ΕΡΙ συ ΓΕΔ ἢ ]5Π1 

ἴο Ἔχρίδϊη ἴμθβθ, 6 δοσοζαϊηρὶν ἀδοΐαγοβ (Πδΐ (ΠΥ ἃγὲ ἀπε ἴο 

Βυδάπιίβεῖς. ἱπἤμεησο. Κιηρ Αςοῖκα [6}15 ι1χ5 (ϑεα Ν. Α. δι} 5 

Αφοζα, {πὸ Βιιάα δέ ἘΡΙΡΟΥΟΥ οὐ [πμάϊα, Οχίοτγα, 1901) ἴῃ οἠς οἵ 

ἢΪ5. 1Ἰῃβοσὶρίίομβ, {πὶ ἴῃ (Π6 δαῦὶγ ραγί οὗ {Π6 {πἰγὰ σδηίυσγ Β.(.. 

δ δά βεπί Βιαα 151 ς Π. ΒΘ] ΟΠΔ 65 ἰο {πῸ6 σουτί οὗ (Π6 δεϊδυςοάς 

᾿αἱ Απίὶοςῆ δηά {πα οουτί οὗ [ῃς Ῥίο]εΠ165 αἱ ΑἸοχαηάσια. Ὀ]Π]Π]οη, 

ΔΟσΟΙΩΙΏΡΙγ, ἀδοίαγοβ ἰμαΐ ὉΥ 2ος Β.(, Οομβείοίῃ, ὄνεη 1 ἢς 

Ἰνεα ἴῃ [Ἐπ βαϊδηι, ταϊρῃΐ να πόση ΒαααΠίβα, ἱπουρῇ ΠΟ 

{ΠῚ Κ5 11 πόσα ΡργόρδΌ]ε {παΐ Πα ᾿ἰἰνεά ἴῃ ΑἸοχαπατσίδ. 

ΙΪὴ τ8ρ4 Ρτοίοϑϑοσ Ραμὺὶ Ἡαδμαρί, ἴῃ ἃ ΡᾶρΡοΥ δηψ 4 “ὙἼΠΕ Βοοκ 
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οἵ Εκοϊεϑιαβίθβ,᾽"" ρα Π5Π64 ἴῃ ἴῃς Ογίοηαὶ δ μἀϊ6ς5 οὗ ἐ᾿ι6 Ογϊομίαϊ 

ΟἸἰμὸ οὗ Ρ)ιϊαάοϊ ῥ᾽ ἴα, ἀδοϊατεά, “ὝΠΕΓΕ 15 ΠῸ δι ίῃοΥ ἰο (ῃΠ6 θοΟΚ οἵ 

Ἐκσοϊεϑαϑίθβ, δἱ δὴν σαΐθ ποΐ οἱ [ες ὈοοΚ ἰπ (Π6 ἰογπι ἴῃ ψὨϊςἢ ἴΐ 

Πδ5 σοπῖα ἀόνη ἴο ι15. . . . [{ ΓΕΠΊΠ45 Πη6 οἱ [Π6 ΓΕ ΠΊΔ]η5 οἵ ἃ ἀδτίηρ 

ΘΧΡΙΌγεσ, ΏΟ Πᾶ5 πιοί ἢ 50ΠΊ6 ἰουτΊ Ὁ] 6 δοοϊάἀδηΐ, ἰεανίηρ ἢΪ5 

βῃδίίογεά ογπὶ Ἔχροβεα ἴο ἴΠ6 δῃηοσοδοῃηηθηίβ οἱ 811] βογίβ οἵ ἴοι] 

νΟγΠΊΪη. . . . [ἢ 80ΠΊ6 σα565 [ἢθ γα ἃγὰ [4] ἃ ἀόζΖδθηῆ ρᾶγδ]]6] οἰσαία 

οἵ ρ]οβϑϑβ." 

ΤηΪΐὶβ Πἰηΐ οὗ Ηδυρί 5 ννγὰβ ἰβ κεὴ ὑρ ὃγ Ὦ. (Ὁ. ϑιερίτγιεά, ψῆο ἴῃ 

ἢ15 ῥγεάΐρογ μπάὰ Η οἰιεοἰ δά, τϑοδ, ἴῃ Νονδοῖκθ Παμακοημηηοηίαῦ 

Θἰαθογαϊβα ἰἰ ἰηΐο {ῃ6 ἰδοῦν {πὶ να αἸἤεγεης μδηά5 σοηίτθυϊοά 

(ο {π6 σοηίεηΐβ οἱ Οομοίοίι, ἃπα ἵννο αἰ εγεηΐ δρι!] ορϑίβ δηα ἵννο 

αἰ εγοηΐ βαϊίογβ ἰη Δα 0 να ἴα Καοη ρατί ἴῃ Ὀτηρίηρ (Π6 ννοῦϊκ 

ἰἱηΐο 115 ργεϑοηΐ [οΓΠΊ. 

Αςοοτάϊηρ ἴο δἰερίγιεα ἴῃς οτἱρῖη 4] ννοῦῖκ ννᾶβ σοπῃηροβοα Ὀγ ἃ πηδπ ΨῆΟ 

ννὰ5 ἱπηθα νυ δὴ υπ- ΗΘΌταϊς βρίγὶῖ οἱ ροββϑιπηῖσπι, Ὀὰϊ γῆο οδπηοΐ 

ΡῈ 5ϑῆονῃ ἴο ᾶνὸ ὕδοη ᾿πΠπεποθα Ὁγν ϑίοϊς ρῃΠ]οβορῆν. Τὸ {Π15 νοῦ 

(1) Ρεϊοηρ {π6 [ο]ονηρ βεςοίοηβ: Εκδοὶ. 135-212 21:410.2.. χιτ-θ. 12. 16. 16. 
18.21 4᾽ "- 6-8. 138-16 κι0.12. 13.177 61-1 ΡΟ: 186. 26-28 89. 10θ. 14. 16. 17 ο"- ἃ. δ. 6 

τοῦ, Τὸ {15 νοῦκ ἃ ϑαήάιςος (032), ῆο δή σοπια ηογ (ἢς ἰη- 

ἤυσηςς οὗ ΕΡἰςυγεδηΐϊθπὶ Δ6αθα {ῃε [ο]]οννίηρ: ΟΠ. 3223 κι8.20 γι 815 

ο΄- 1τ-10.. 15 1Ο]9 117. 84. πη 7121}Ὁ-ι ΑἸΟΙΠΟΙ παπᾶ (05), ἃ Ποΐρια ρ]οββα- 

ἴογ, ςοπίγιθυϊεα (ῃς [ΟἸ]]οννηρ: 4218: 15. 45 68. 95. ἱῖ. 12. 19 81 ο18-8 

1οἱ-8. 12:8 56] δηοίμογ νυυίεγ (04), {ῃε (λασίά ρ]οββαίογ, δή 46: 
4340 -268 81}. 1828. 11. 17 51-2. 4.6. ΤΌ -8 610-12 "15. 17. 235-25. 29 8.3-8. 11 -18 ο' 11. 9Ὁ 

1215. Ὁ, ὕπαογ Οὐ 5᾽ερίγιεα οἰαβϑῖῆεβ ἴῃς νοῦς οἱ ρ]οββαίογβ ννῆοβε 

ψΟογΚ σαηποῖ 6 ἱπα]ν:4]1ΖΕ 6, ἀϑϑιρηΐηρ ἴο πα πὶ {Π6 [οΟ]]οννίηρ: 49-12 
5. 74. 9. 12 715. ὃ. ὅλ. 7-10. 18. 20-22 οἹΪ 1οἵ-.- 8:11. 16-18. 20 γ11-4. 6, Το {(ῃ19 

οομῃ!ρουπα ψνογκ [ῃς ἢγϑί δρ!]ορίβὲ (Ε1), δά ἀφα ςἢ. 129: 19, ἃ ΞΒοσοπά ερ]}- 

ορὶϑδί (Ε2), 121. 15..06:.ᾳ. ἢγβί εαϊίογ (ΕΚ!) ρτγεῆχοά τὶ δηὰ δ ἀβά 128, ΜὩ1ς 

ἃ βΒεςοπα εαϊίογ (Ε32) δ ἀεα ςἢ. 1218: ",. ὝΠυ5 ϑἱορίγιθα {πΠ|ηΚ5 ἢῈ σδη 

ἀἴβοογη πἶηα αἰ Πογεηΐ μδη 5 ἴῃ (ῃς σοπιροβιίίοη οὗ ἴῃ6 Ὀοοϊ,, ἀπὰ οπε οὗ 

{Π656 βίδπαβ ἴοσ δὴ ἱπαοβηϊοθ ΠῸΠΊΘΓ ΠΊοζα. 

ΤῊΝ ποῦν οἱ 5᾽ερίτθα συθδῖνγ Τνογννουκϑ δῇ ἀπάοιθίρα [δοεΐ, 

υἱῶ..---ἰῃαΐ αἸΠογεηΐ ἤδηα5 πᾶνε Δα ἃ ραᾶγί ἴῃ πηακίηρ (ῃ6 ῬοΟΚ 

οἱ Το] ϑἰαβδίθβ. [{ 15. Ρ.}} ἀΡοη (Π6 ϑυρροβιίοη {Ππδΐ Δ βοϊ αἰοὶν 

θαῖ οης ἴγρε οἵ ἱπουρῃΐ σἂη 6 Παγθογεα Ὀν ἃ πυπηδη πη Μνῃ}]6 

115 σοπηροβίηρ ἃ ῬΟΟΚ. ἴῃ ρεϑγοάβ οὗ ἰγαπϑιοη, οη [Π6 σΟΠΙίΓΑΓΥ, 



ἩΙΟΤΟΚΥῪ ΟΕ ΤῊΕΒ ἹΝΤΕΕΚΡΕΕΤΑΤΙΟΝ 20 

ΟἿ6 σδὴ ρῖνε Ποιιϑε-σΟΟπῚ ἰοὸ ΜΊΔΟΥ αἰνεγροηΐ ἱπουρῃΐϊ5. ΜΥΉΠ16 

{Π15 ἴαςΐ 5ῃου 4 ποίΐ ἰδδα ἃ5 ἴο {Π|ηΚ (Πᾶΐ ἃ νυ 0 85 ρεπηθα 

ἃ 56 ἴδῃς 15 πκεὶγ Πδίγ ἴο σοηίγδα!ςοί ὨΙ Πη156} ἴῃ (6 ποχί, 1᾿ἰ 5Βῃου 

ῬΓδονθηΐ 0.5 ἴΓῸΠῚ ΟΔΓΓΥΩΡ Δ ΠΔΙγϑῖ5 ἴο (6 εχίεηίς γῇ ]οἢ Θ᾽ ερίτεα 

85 ἀοπε. 

Ζαρϊοίαὶ, ἴῃ 1904, ἴῃ ἢϊ5 {{| ὈοοΚκ, 2216 Μείγίκ ἀος Βιιοδιο5 

Κολιῖοί, τηαϊηίαϊπθα ἰῃ6 {μ6515 (ῃδὶ (οἠοίοιι 15. (ΟΥ̓ ννὰ5) πηεί τοδὶ] 

(Ὠγουρῃοῦΐ, δηα (Πμδΐ (Π15 οὶ δη8 0 ]65 {Π6 οττς ἴο γε]δοΐ ἃ ΠΤ ΕΓ 

οὗ ἰαίθσ ρίοβϑϑθϑ, ὑνῃ]σ ἢ πᾶσ (Π6 τ Θί ΓΟ Δ] ἰοστη. 

Ιῃ τρὸος Ηδιυρί, ἰῃ ἔνο ρυ]οδίίοηβ, Κοἠοίοί, ΡΠ 5η6α ἴῃ 

ΤΙ, εἰρΖίρ, δηπὰ 716 Βοοῖΐκ οὗ Ἐοεοἰοδίαδίθ5, ΡῈ ]]5η6 4 ἴῃ ΒΑ. ΠΊΟΓΘ, 

ἀξδνεϊοροα 5111 {γί ΠΟΥ (η6 νίενν (ῃαὶ ἢθ δα 5εΐ [ογί ἢ [ἢ 1804. 

Ἐμερεμα θην οἱ ΖαρΙ[είαὶ, ἢ6 αἷβο δεῖ ογίῃ (ῃς6 ἰἤθοσυ ἰῃαΐ (Π6 

ῬΟΟΚ νγὰβ νυ τ6 ἢ 1Π ΠΟΘ ΓΙΑ] ἔογπι, Δπηα ἴῃ ἃ ΨΥ ΠΊΙΟἢ ΓΉΟΓΕ 

{Πογουρῇῃ-ροϊηρ πη Ζαρ]είαὶ μ85 τον θεὰ (Π6 ἰοχί ἴο παῖε 1{ σοη- 

[οὐΠπὶ ἴο τηείΓα. 

Ἡδιαρί Ὠᾶ5 ἴῃ {π656 ψοσκ5 σαγτθα ουἱἵ (Π6 Ἰάδα ΕΧΡΓΘΘΘΘα εἰενθη 

γοΔΓ5 Ὀείογε ἰῃδί (πε οτἱρίηδὶ ψοσκ οἱ Οοἠοίοι Ἀὰ5 Ῥδεη Ρ]]6α ψ ἢ 

σ]οβθοθ. ΟἹ [ῃ6 222 νεῖβ65 οἵ (ῃς θοοκ, ἢ γείδ!η5 θυΐ 124 ἃ8 ρεηι- 

1η6--ΆΓοΪγ πόσα ἤδη ἢ] [---ἀηα ὄνεῃ ἔσγοπὶ ἰῃ656 ΤΥ 5Π18]} 

θ]οβθο ἢανε δε ϑιυρίγαςίεα. Τὴ τηοϑί σδαϊοαὶ [εἀΐυγε οἵ 

Ηδιρί᾽5 οΥΚ 15, πονγανοσ, ἢ15 "δασσδηροπηθηΐ οἱ (Π6 πηδίογια] ν Ὡ] ἢ 

ἢα τερᾶγάβ ἃ5 ρεπυῖηθ. ΤῊΘ τηδίοσίαὶ 5 ἰγδηβροβθα πᾶ σο]οϊπθά 

ἴῃ Δ ΘΝ ἢ ΙΏΟΓΕ ΓΑΟ 68] νὰν ἤδη ΒΙΟΚΕΙΪ ἢΔ4 ἀοπο, ἀπ νἱμοιΐ 

ΒιΟΚΚ61}}5. ρα] ορσαρῃϊοαὶ τράβοη ἰοῦ 11. Εδνν νεῦβεϑ ἂἀῦα ἰεῖί ἴῃ 

[ῃς σοπηθδοίίοη ἢ νῃ] ἢ να πα {Π6π ἴῃ οὐγ ΒΙ0]65, 580 (δὲ δὴ 

1ἸΠ6Ἃ6Χ ὈεσοπλῈ5 ΠΘΟθσϑαγυ ἴο Ππα ἃ ρᾶβϑαρα ἰῇ (Π6 θοοκΚ. Οη δὴν 

{ΠϑοῦγῪ (εχοθρίὶ Ηδαρί᾽ 5), πὸ δποίεηΐ οαϊογ ἴοοῖϊκ βοῇ Πα Γ 65 ἢ 

(6 ἱεχί ἃ5 Ηδυρὶ ΠἰπΊ56 1 μὰ 5 ἰαάκθη. Ἠδξ Πᾶ5 ργδοί!ςδ!]ν γον 6 ἢ 

(η6 ὈοΟΚ, Ὀαβίηρ 15 σμδηροθϑα ρΡαΥΓΪΎ ΟἹ ἢΪ5 πηείγοα] {Πϑοσὺ, μαΐ [ῃ 

ΙΔΥΡΘΙ ΤηΘΆΘΌΓΟ ΟἹ ἢΪ5 ΟΥ̓ ἱΠΠΘΓ 56η56 οἵ ψγνῃδί {ῃ6 σοπηξοί! 5 

οὐρῇί ἰο Ὀ6. 

Α5 ἰο (ῃς ἀαίς, Ηδιρί ᾿ε]ίονεβ [μαι {πΠ6 οτἱρίπαὶ Ἐπ ο] 6ϑἰαβίαβ 

γγὰ5 ὙΓΠ ΙΈΠ Ὁ. ἃ ῥγομηϊηθηΐ ϑδάδάμποφδῃ ρῃγϑίοϊδη ἴῃ [6 1158]6Π|, 

ΠΟ ννα5 θόγῃ δἱ (πε Ὀεριηηϊηρ οὗ {Π6 τεῖρῃ οἱ Απίόοσῃι5 ΕΡΙΡΔΠ65 

(1γ5-τ64) ἀπά αἰϊδά ἴῃ (6 ἢγϑοί ἀδθοδάς οἵ {ῃε τγείρῃ οἱ ΑἸεχαηαθγ 

͵απηθαβ (το4-90 Β.(.). Τῆς δυῖποῦ τλᾶῪ πᾶνε Ὀδθη ἃ κῇηρ Ἰῃ 
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7Τεγαβα]θπη, ἢ Κίπρ θα ἰαἰκθη ἃ5 ἴῃ Οὐδμέη, 628, αηὰ Βεγακοίι, 648, ἴο 

τηθδῃ (6 Ποδά οἵ ἃ βεοῆοοὶ. Τῆα ρσεπυΐηθ ροσίοηβ οὗ ΕΟ] 6ϑἰαβίθβ 

816 ΕΡΙουζδδη, ΜΠ ἰῃ (6 ῬὨδγϑαις ᾿πίεγροϊδίίοηϑ ϑίοις ἀοο- 

ΕΠΠΠ65 ἅγα ἰουπ. ὍΤῆδ οὔ ρηΔ] ὙΓΙ ΘΓ πᾶν ἤᾶνα σοπῃρ] εἰ (ῃ6 

Ὀοοϊκς δρουΐ τοο Β.(., ἤδη ἢδ ννὰ5 75. γϑαῖϑβ οἱά. 

ΤῊΙ5 νίενν οἱ (ῃς ἀδίε Ἰρῇογεβ {Π6 ᾿πηρογίδηϊ (δϑιποηγ οὗ (ἢ6 

ῬοΟΚ οἵ ἘοΪεβιαϑίίσυβ, ἢ οἢ ΜῈ} Ὀὲ ρχγοβθηϊθα ἴῃ ἀδία]] εῖον. 

115 ἰἜϑΕ ΠΊΟΠΥ πη Κ65 (ῃ6 Ιηἰεγργαίδίοη οἱ οἢ. 4:3-.5, ψΐοἢ Ηδυρί 

ΔΡΡΙΙε5 ἰο ΑἸεχαηάθγ Βδ]α5, δα οἡ νυ] ἢ ἢ6 πηδῖη]γ το] 165 ΟΣ Ὦ]5 

ἀαΐδ, ᾿ἱπ ροβϑιΌ 16, ἰεπηρίϊηρ ἃ5 (Πα ᾿ηἰογργείδίοη ἰῖ5.ἁ ΤῊ 468 [μδῖ 

ΟοΠο οί νγὰ8 ἃ ρῃγϑιοίη, γοϑίθ ὈΡΟῚ ΠΟ πλογε ϑιυρϑίδηςιαὶ Ὀ8515 

[ἤδη [Π6 δηδίοπςδὶ ἱπίεγργείδίοη οἱ οἢ. 123-5Ὁ, Δηἀ ἴο ἔγθοεζε (ῃς 

Ροσίϊς πηθίαροΓβ οἱ (Πΐ ραββαρε πο δηδίομηυ, 5 ΠΟ ποτα 1 5186 4 

(Πδῃ ἰο ἴτεεζε {πῈῸ ροείϊς πηθίδροῦβ οἱ (ῃς Ῥϑαὶπὴβ ἰηΐο ἰπθοϊ]ορΎ. 

Ιηροηΐϊοιβ 8ΔΠ4 ὈΓΠ|ΠΔηΐ ἃ5 Ηδιρί 5 νοσΚ 15, 1 σοπίγθυῖοβ {{||6 

ἴο {π6 γΓ64] υπαεγβίδπαϊηρ οἵ Οομο βίῃ, ἃ5 ἴῃ δἰπγοδί Ἔνεσν [δαΐυσε 

1 τεϑίβ, 85 1{ 566 ΠΊ8 ἴο ΠΊ6, ΟἹ 5ΘΌΠΊΡΓΟΠ5. ὙΨΏΙΟΠ ἀγα ἱποδρδῦϊςα οὗ 

Ῥγοοῖ δηά ἀο ποΐ σοιημηθηά {ῃϑλβοῖνεβ. Μοδηςπηθ, ἰῃ 1004, 

[ἢς (αιρτίάρε ηϊνεγθιν Ῥσοθθ δά ἰβδϑυεα ΜΟΌΝεε᾽ 5. 7ηγ0- 

ἀιοίίοη ἰο Ἐοοἰοοαςίθ5, ἴο ΜΜ ὨΙΟἢ Ταίθγθησοα ἢ5 δἰτεδάν Ὀδθη τηδ66. 

ΓῊΪ5 γνοσκ 15 ᾿πηρογίδηϊ ἔγοπιλ [ῃ6 ΠΙρΠΕΓ οΥΙΟ4] ἃ5 ννῈ]} ἃ5 [ΙτῸπὴ 

[Π6 ἰεχί-οὐ ἴο] ροϊπί οἵ νίενν. ΜΌΝΕ τϑοορηῖζοα ἢ Ηδαρί 

δ ηα ϑἰορίγιεα (Παΐ (μ6 ὈΟΟΚ μᾶ5 δεη ἰηίογροϊαίεα, Ὀαΐ ᾿π 5 νον 

(Πε ᾿ηἰεγροϊαίθα ρογίϊ ἢ ἃΙῸ [ΔΓ 5Π1416Γ (ἤδη (Π6Ὺ ΒΌΡΡοβΒο, δηά (68 

ὈΓΟΟΕΒ55 οὗ ᾿ηἰογροϊδίϊοη τα ἢ 5 ΠΡ ΘΓ. 

ΜΌΝΈΕΙ6 τεσορηΐΖεβ ἵννο ρ]οββαίουθ, 4 Ολαϑςίά σ᾽ οββαῖογ δπά ἃ οζρια 

σϑοββδαίοσυ. Το {πεῸ ἴυγμιου 6 δϑϑίρηβ οἢ. 235 (εχο. ἰαϑὲ οἱδιι56), 3140. 11 
4:1 πὰ γ,}80. 260. 29 8:0. 84. ὅ. δα. 111-18 7190 1.8. 18. 14. Το {6 Ιαϊΐοσ, οἢ. 

45: 9-12 61. 9 η,}5. 4.-δ6. 7-12, 19 8ι 917: 18 101 3. 8-144. 16. 18. 19 1211. 12. Το 

Δὴ δαἀϊΐοῦ δ δϑϑὶρῃβ: αἰ: 2. 225. (149 οἰδιι56), 755 128-00 ΔΝΉΠ6 ΓοᾶβΟηβ 

Μη] Ῥὲ ρίνεη Ὀεῖον ἔογ ἀἰβϑεπίηρ ἔγοτῃ [ἢ15 δη δ] νϑὶβ ἴῃ ἃ ἔενν ροϊηΐβ, {πῸ 

Ῥγαβθηΐ ψυυοῦ ἢᾶ5 ἀραὶη δ8Πη6] δραΐῃ ἔουιπα Ὠἰπιβεῖ ἴῃ ἀρτθεπιεπί υν ἢ 

ΜΌΝΕ ῖϊθ. ὙὍΠα γεᾶβοηβ ἔογ [15 ἀρστεειηδηΐ Ψ01}} θὲ δεῖ ἔογίῃ Ὀεϊον. 

ΜΟΝΕΙ͂Ις αἷβοὸ αἰ ε ϑ γδα! 8 }}Υ ἔτοπὶ Ηδαρί Δηὰ δορί α ἃ5 γοραγαβ 

{πε ᾿ηπἤμπεπος οἵ ατεοὶς ΡΒΠΟβορῃΐοδὶ ἐπουρμΐ οἡ Οολοίοί,, νιδὶη- 

ἰαἸἰηῖηρ (δὲ {Π6Γα ἰθ ὯῸ ΟἸθαγ ἰγὰσα οὗ . ΜΟΝῈΕΙῈ δάάιυςοβ βίγοηρ 

ΓΟΆΒΟΙΒ [ΟΥ̓ Βρροβίηρ {Παΐ (ῃ6 ΡοΪηί οἵ νίαν ἘΧργθββϑά ἰη (Π6 ὈοΟΚ οἵ 
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ἘοΪοϑἰαϑίθϑ ἰ5 (86 ἠδίυγαὶ ργοάιςοί οἵ ϑεγηϊἴο, ΟΥ, λογα ϑρθο ἤσαν, 

οὗ Τεννίβῃ πουρῃϊ, ἴῃ [ῃ6 σοπαϊοη5 τ οἢ ρτεναι δά ἰπ Ἰαΐα ροϑί- 

Ἔχ  ς {{π|6, ἰῃαἱ [Π15 [που ρἢϊ ΓΕΒΘ ΠῚ 0165 ϑίοϊοἰϑηλ ἴῃ ἃ βΡΈΏΘΓΑΙ νναΥ 
Ὀθοδιι56 ϑίοιοβιηλ ννὰ8 ἃ 5 ΓᾺΔ Γ ῥσγοάιιοΐ οἱ δες που ρηϊΐ, Ζθηο, 

(Π6 Τουηάσοι οὗ ἰῃς δίοίςς, θεῖηρ ἃ Ῥῃοοίδη Ὀογη δἱ ΚιίἊςοη ἰη 

Ογρτι5. 

ΤΙη [Π6 58 Π1|6 γϑᾶγ, ρο4, Ῥτγοίθδθου (σεπιηρ οὗ Αμημογϑί ρα Π5Πῃ6 4 

ἢ15 Ῥῇγογάς οΓ Κοἠείοί, ἴῃ ΜὨΙΟἢ Ὧ6 εϑϑᾶγϑ δῃ Ἰπίοργθίδἐ ἢ ΠΊΟΥΘ 

ἴγοτα {ἢ ροϊηί οὗ νίενν οἱ ἃ βίμαδηϊ οἵ ΠΠογαΐαγα ἰΠδη ἔτοπι (δὶ οἵ 

ἃ ἰοχί- Οὐ ς ΟΥ δὴ ΟΓΟΪΠΑΓΥ δχερείθ. (ἀδπιηρ ριιθ5. ΘΑΓΏΘΘΙΪΥ 

ἴογ [Π6 υηὺ οἱ ἘσοΙοϑίαϑίαϑ Δηα Ἔχ] 115 {Π{π|6 ραίθησα ἢ δὴν 

ἀϊνίδινε ἰἤθοῦγ. Ηςδ τεραγά5 (δοἠοίοί ἃ5 ἴῃς ἢγϑί ᾿ῃ Ἡθῦτεν [Ππουρῃϊ 

᾿ ἴο [ΟΠ]1ονν (ἢ ἱπα υοΐίνε τηείΠοα, ἃπα Ἔχρ]δίηϑ δὴν οἱ (Π6 βθευλϊηρ 

οσοπίγαάἰς οη5 οἵ [Π6 δοοῖς ὈγῪ {πε βυρροδίίίοπ (μαι {π6 ρταξείηρ οἵ 

[π6 ᾿Ἰηάδυςίννα τιϑίῃοά οηΐο (ἢ6 ογάΠΔΥΥ [ΟΥΠῚ5 Οἱ ἜΧρτθϑϑίοη θιη- 

ΡΙογεά Ὀγ (ῃ6 ““νΝιβάοηλ᾽᾽ νυ εγθ νου] ΠΘΟΘΘΘΑΤΙΪΥ ἴῃ [15 ἢγϑί 

αἰίειηρί Ὀείγαν (ῃ6 ““Ῥγθηῃίςος᾽᾿ Παηα ἃπα ἰβᾶνα πλυ σῇ ἴῃ [6 νὰν 

οἵ ΠΠΙΟΓΑΓΥ Βαστηοην ἴο Ὀ6 ἀοβϑῖσεά. Οομείείῃ, βϑὰγ5 σεπυηρ, “ἴτε- 

αυδηῖγ τανοσίϑ ἴο ἃ ηη|ασηαΐ ἴο οἰ ποἢ [5 ἀγριυμηθηί." (Ἃαηθηρ 

ΟΥ̓ΘΙ]ΠΟΟΚΒ {Πᾳ6 ἰδοΐ ἰμαἰ [Π6 ἰΑΥρῈΓ ρασζί οἱ (Π6 ργονεῦρβ ἴῃ (ῃ6 Ῥοοϊ 

ἄο ποῖ οἰϊηςἢ, Ὀαΐ ᾿ηἰεγστυρί (6 ἀγριπηρηί. 

Ιη (σδηπηρ᾽β νίονν (ῆ6 Ρυγροβα οἱ (ολείοιἦ; ννὰβ ἴο τδοδ]} (Π6 το- 

Ἰϊσίοι5 5ρι ἰ οἵ (6 {ἰπ|6 θδΔοΚ ἴο Γαδ] ΠΥ, δηα ἰΠαΐ (ῃ6 τεϑα] οἱ Π15 

ΓΟ βοηΐηρ 15 ἴο πηάκα [Π{π6 ἰβϑαβ, ποΐ ἴῃ σοὶ] ριοϑιίγ, Ὀὰΐ 1ἢ σμαγαςίεγ. 

ΤΏΘΓΟ ἰ5 8η οἰθπχθηί οὗ ἰγα ἢ ἰη (15, θυΐ (ἀσηπηρ Πᾶ5 στθαῖ]ν ονογ- 

ψΓΚΕά [ἰ. 

Οη οπα ροϊηΐ ἀδηθηρ 5ρεακβ ἢ (ῃ6 Δυϊ ΠΟΥ οἱ ἃ [ΠΈγὰγν 

Ἔχροσί. Ηδ ἀἄβδοϊαγεβ (ῃαΐ (δολείοί ἡ; 15 Ἔβϑθης 4} γ ἃ ργοβε ῬΟΟΚ, 

Βανίηρ ἴῃς Ργοβα ἰδοῦ δηα 6 Ρσοβε ψοσκ ἴἰο ἀο. “1 σοηΐδί 5 

1|||6, 11 δηγυ, οἵ ἰῃδΐ ᾿γτῖς ᾿πίθηϑιν νυ ΙΟἢ τιοΐβ ἴἢ ΠΠΔΡΈΓΥ ΟΥ̓ 1πη- 

Ραβϑίοηδα οἱοχιθηςθ.᾽" Ηδ Α]50 7 5ι]}γ οὔβεγνεβ ἰμαΐ [Π6 [οστὰ οὗ 

Ηδῦτενν ροσδίγυ 15 Ἰάγροῖὶν ἀρϑεηΐ ἴγοπὶ (6 ῬοΟΚ, ἀεξοϊαγίηρ ἰΠαΐ [ΟΥΓ 

[6 546 οὗ σοπίϊπιγ οἱ ἱπουρῃΐ (Π6 ν ΤΙ ΟΥ Ὧδ5 Δραπαοηδα [ἢ6 

μαι ροτηρ ἰογτὴ οἱ ροδίγυ, ψοἢ ννου]α σοΠ!ΡρΕ] Γαϊυγη5 οἵ ἰῃ6 
{πουρῃΐ ἴἰο ἔοσγηλθσ υἱΐογαησθθ. [ἡ (15 1 πγιδῖ ΔΡΡΘΔΓ ὄνεη ἴο ἃ 

ΘΌΡΟτἤοία] το άογ οὗ (ῃ6 Ὀοοῖ {πᾶΐ, ἢ ϑοίηθ Ἔχοθρίίοηβ, σθππηρ 

15 τρί. : 
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ὃ 6. ΤΗΕ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ “ΟΟΗΕΙΕΤΗ ̓ ΤῸ ΟΒΕΕΚ ΤΗΟΌΟΗΤ. 

ΤΏΠΘΓΕ 416 ἔννο ΓΕΡΊΟΠΒ ἴῃ Ώ]ΟΙ {{Ὧ665 οὗ ατοεῖϊς ἰηἤπδποα πηρῃϊ 

σοπορίνδϊν Ὀὲ ἀσίεςίεα ἰη Οομλείοί, υἷ2.:----ἰἰ8 Ἰαησυαρεα πα 115 

{πουρῆΐ. ; 

1. ΤὨς οοπίοηίίοη οἱ Ζίγκεὶ, Ὑ γίεγ, Ῥ]υπγίσε, ϑιερίποα δηά 

ΔΘ ΡοΟΥ ἰμᾶΐ Οὐ ΘΟΙ5ΠῚ5 ἃῖῸ ἴο θὲ ἰουμά ἴῃ [ῃ6 ἰδησυᾶρε οὗ 

Οολοίοιψι, ἢὰ5 Ὀδθη Δ0]γ δηθυνεγεά Ὀγ 1) 6} Π|Ζϑο ἢ, Νόοναςκ, ΜΟΝΕΙῈ 

8ΔΠ4 οἴμογβ. Νοῖ πιοῦα {ΠΔηῃ οὔδ βοῇ Πἰηρτ 51. σμαγδασίοσιϑίῖς σδῃ 

με ἀείεοίοά ἴῃ {Π6 θοοῖΐ, πα {μαΐ θεϊοηρϑ ἰο (ῃ6 ἰδηριάρα οὗ σοιη- 

τλοη ᾿ἰ6, δηα πηῖρῃΐ ΡῈ εἰ ρὶογθά Ὀγ δηγοης ᾿ἰἰνὶηρ ἰη Ῥα]θβίηθ 

ΔΙΠΕΓ [η6 Μαρςοδαοηΐϊδη σοηαιαϑί. 

Ιη εἷἢ. 18 {Πε6 Ρῆγαβε θοῦ γπ οσουγβ. Τι 15 ἰουπα 4150 28 {1π|65 εἶς6- 

ψ Πεγα ἴῃ {πε ῬοοΚ. Ρ]υπιίτε ἂπα Δ] ΘΡοοσ ((ῃς Ἰαίίοσ Ποϑ ἰδ 1 Ρ]}ν) 

τεραγὰ ἴ{ 45ξΞΞ: ὑῴ ἡλίω. ΚΙεϊποτί ἀπά ΜΌΟΝΈΕΙΪα στρ ν ΠοΙά {μᾶὶ {ἢ 15 

15 ἈΠΠΘσεββᾶσυ. [{ δίεγπαΐθβ ἢ ον τη, α13 )ὲ 41 δηα ΝΟ ὃν, 814. 16 
113, ὙΠῈ ΡὮγαβα 4150 ὁσσῦβ ἴῃ ἵψο ῬΠΩηϊοίδη ᾿πϑογρίοηβ ἀδίϊηρ 
ἔτοσῃ δροιΐ 300 Β.Γ.---τ͵ἢοβε οἱ Ταρη ἢ ἀπά ἘβηπιμηδζΖον (τύ. ΓΙ5.,1,3 

8δη4 α. Α. Ο(ΟοΚο, Νορί δοιμιἶς 1 ηπδονβοηδ, ΡΡ. 26, 30). Ιΐ πιᾶν 

δα 5}}γ πᾶνὲ Ὀδδη ἃ ρῆγαβε σμαγδοίογιβίῖς οὗ {ηε ρεγοα νιποιιϊΐ δὴν τγεΐοσ- 

δηςα ἴο {πε ατοοκβ. Ζ:γκΚο]᾽ 5 οἰαὶπὶ (δὶ Νὴ ἴῃ {Π6 Ρῃταβα » 7.)} ΝῚΣ (ςἢ. 

118) φοΥΓοβροηαάβ ἴο {Π6 Ηοπηογὶς τι56 οἵ {πῸ ἃγίϊο]ε ἃ5. ἃ ἀειηοηβίγαίνα 

Ῥτοποῖιη, μᾶ5 ὑθδθὴ ἀδειθθα ὈΥ ποηδ οὗ Πὶβ ϑισσδβϑοῦβ νογίῃγ οὗ βϑυὶουβ 

οοπϑίἀογαίίΐοα. ὈῪΡ ἴῃ οἢ. 25, ΔΙ πουρἢ {πΠῸ βᾶπηθς 85 παράδεισος, ἰ5 ποί 

ἀεγινοα ἴγοπι ἰῖ. Βοίῇἢ ἃγὲ ἀδγίνεα ἔγοπι ἴῃ Ῥογϑίδη ῥαΐϊγί-ἀΐοσα, ΜΏϊΟῃ 

[χη ηοα (6 ψνογὰ ἰο Θεη}}10- ΒΑ γ]οηΐαπη, Αταιηδῖς, Ασαρὶς δηα Ατ- 

Τηθηΐδη ἃ5 Ψ6}}. (ὅθε 808.) [1ὲ 15 αἷβο ἰουπα ἴῃ (δηίΐ. 4:3 δπὰ Ναε. 

28. ΠΡΌ, ΟΠ. 214 313 οὗ: ὅ, 85 ὈῪ νδῇ ἀἋ6γ ῬαΪπὶ σοηηθοίεα ἢ συμφορή,͵ 

Βαϊ 1 ὁσσαγϑ ἴῃ 4. Κἰπατθα 56 η586 ἴῃ 1: 54Π|. 69, ἤεγα πὸ ατεακ ἱπβυδησα 
οδῃ 6 ϑιυβρθοίθα. “Πν ΙΝ, οἢ. 2:8, ΖίγΚαὶ τθηάογα ἔτι μᾶλλον, θυϊ 85 

ΤΡ ΏΓΥ ἴα καη Ὀγ ΟἸπβθυγρ, ΝΥ] ΔΈ ΡοοΥ ἂἀπαὰ ΜΌΝΕ 6 τή ξε Πεη,᾽ “ἀπάογ 

ἴποβὲ οἰγουπιβίδηοοβ,᾽᾿ 85 ἴῃ [6Γ. 22|8, 21 ΓῚΦ», ἢ. 313, 15 τεραγάθα ὃν 

ΚΙεϊποτγί, Τυ]εῦ δηα δἱερίγιεα ἃ5 ἃ 1 εχ] ἰγαπϑίδίίοη οὗ εὖ πράττειν. Τὶ 

15 ἔγσγὰς {Παΐ [6 οοπίοχί Ἔχοϊμ δ 8 οἰ ῖοα] πιοδηϊηρ, 8Π6 σον {παΐ 1 

Τ68ΔΠ5 “6 Ὀγοόβρεγοιιβ,᾽ ογ ““ἴδγε ννε]],᾽ Ὀὰΐ ϑίπος Πρ ΠΩ» ὁσουγβ ἴῃ {ΠῸ 

ΟΡΡοβὶΐε τηεδηΐηρ οἵ ““νεχ οπεἶβ 561 οὐ “δ ἴῃ ἃ δὰ νυ ἴῃ 2 5. 

1218, Οτεεκ ἱπἤμπεηςε ἰβ ἢοΐ Πεο ββᾶγυ ἴο δοσοὰηῖ ἴογ {πε ὑβᾶρο. Ὁ θη, 

ἢ. 415, νγᾶϑ Ἵχρ αἰπμθα Ὀγ Ζιγκοὶ ἔγοτη {πὸ αστεακ ρῆγαβε δεύτερος τοῦ 

Βασιλέως, ἀπά Ὀν Πε]ἸΖϑο ἢ! ἂαπὰ Υτρῃς ἔγοπι ἕτερος τῶν Μαθητῶν 

(Με. 8321). ΒίοΚε!}] απ δ᾽ορίγιοα, ἤόννενεσ, τοραγὰ 2 85. ἃ δ]οβϑβ. 
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Τ ρσεπυΐηα, 1 ἰ5 564 1η ἃ βίγαιὶρ ι ογνναγά ννἂῪ ἴο τοῖογ ἴο ἃ βεςοῃά γοιτῃ 

ΨὯΟ Ὀδοδπια Κίηρ. ἢΌ2 2ΠΝ, 59, 5 τεραγαβα Ὀγ ΖΙγΚοὶ ἃ5 Ξξξ φιλάργυρος, 

δυΐ 25 ΜΌΝ 16 85 58:4 οπβ οου]α 85 ψῈ6}} ἴακα πη 3ῦν (ΡΥ. 208) ἃ5 ἃ 

Οταοίβπισε φιλόσοφος. πρὶ ὋΝ διῶ, (ἢ. 517, 15 ἴδκδβη ὃν Οσδείζ, Ρ] υτηΐγα, 

Ῥβεϊάογοσ, ϑιορέγιθα δηα Δ] ΔΘ ΡΟΟΓ 85 ἃ ἰγδηβϑδίίοη οἱ Καλὸν Καγαθόν. 

ΤὨδί, μοννανοῦ, νου] θ6 ΠΡ] 23.  6]., ψῇο 15 [ο]ονεα Ὀγ Ὗνγ., ΜΟΝ., 

Κῦ. (δδ41:4π, 3938), ροϊηϊεά ἴο ἃ ΡᾶΓ8}16] ἴῃ ΝΠ ὙΝ 10), Ηο. 125. ὙΠΏΕΓα 

οδη Ὀ6 ΠΟ ϑβιϑρίοίοη οἵ Οτεοῖς ἰηθυδπος ἴῃ Ηοβθεα. ΣΡ, ἢ. 519, [85, 

δεςογαϊηρ ἴο Ζίγκαεὶ, {πὸ βθῆβε οἱ γϑημμηογαγί. ὙΠῸ ιι56 οὗ Ὡ» [ἴῃ (ἢ]5 

86η86 Πα δχρ δἰ πο ἰπσγουρῇ {μὲ στ. ἀμείβεσθαι, νν Ισἢ σδῃ πηθδη Ὀοίἢ γε- 

φιμπογαγὶ ἈΠ γεδροηάσγε. ΤῺ 15, Ὠονγενοσ, 8Δη ΑγϑπΊαὶς ἰοδ ψογαά ξε΄ ἴο 

οσουρΥ᾽ (ΒΏΒ., 8εε ποῖθ); Ὀπὺΐ ὄενϑὴ 1 11 σγεῦα ἔγομιλ 2», “δῆβννοσ,᾽" 

ΜΕΝ. ροϊπίβ ἴο ἃ ρᾶγδ}]6] υϑᾶρὲ ἴῃ τ Κ. 1τϑ83, ἴογ ψνῃοἢ Οτδεκ ἴη- 

ἤυεπος οου]ᾷ ποΐ Ὀὲ τεβροηβϑίθ]ε. 0) Ἴ)Σ, οἰ. 69, ΖΙΓκ6] σοπιρᾶγοβ τ ἢ 

ὁρμὴ τῆς γψνυχῆς 'ἰὰ Μδτγτο. Αὐγο]5 186, ΤΆ {Πεγδ6 σνεγα ἱπθυθησθ ΠοΓα, ἴἰ 

ταῦβὲ ἢανε Ὀδεη ἔτοπὶ {πὸ Ηδρτεν ἰο {πε ατθακ. ΜΟΝ. 85 ςδ|]6α δαἱ- 

(επτίοη ἰο {πε ἴαοὶ ἐμαὶ ΕΖ. 1131: ἀπ 700 31 86 Ἴ5 ἴῃ {πε βᾶπιθ 56Π56 ἃ5 

ΟΟἢ. Ὁ»), Ἑἢ. 613, 15 1ῃ6 οἣς ἱπβίδηςε ψμογείη ΖΙΓΚΟὶ ννὰ5 τὶρῃϊΐ, Ἔχρ]αϊη- 

ἵηρ ἴ Ὀγ ἴῃς ατεεῖς ποιεῖν χρόνον. ΜΟΝ. ψου]Ἱά δἱΐθσγ {πε ἰδχί ἴο ἀνοὶϊά 
115 Ἔχρ  δηδίϊοη, θαΐϊ οἡ ἴῃ σνῇοἱα 1ἴ βεῈ 5 τηοϑί ρσοραῦϊθ. 866 ποία8. 
ΠΣ Ὁ1", οἢ. γ}4, ΚΙεϊηογί ἀδοϊαγοα ννὰβ σοπηροίεα νι ἢ εὐημερία, Ὀὰΐ οἴ ογσ, 

Ἔνθ ἴμποβε ο ΠΟ] ἴο Οτεοϊβηηβ ἰη Οοἢ., τεραγαὰ 1 ἃ5 ἀουθί}. ΜΟΝ. 

ῬΕΓΓΠΠΘΉΕΥ 455: “Πηδΐ οἴμεσ Ἔχρσθϑϑίοη σου] ροβϑῖθ]ν θὲ σῃοβθῃ 85 ἃ 

ςοπίγαβί ἰο Πρ Ὁ.) Ὁ ὉΠ ΓΝ Νῦν, ΖΙΓΚΕΙ ο]ΑΠΊ5, 15 Εα 08] ἴο {π6 Οτεοὶς μέσην 

βαδίζειν, Ὀὰΐ 845 1)εἰ. δηά οἴπεγβ ροϊπί ουΐὐ δ ν 85 Ποῦ [Π6 βθῆβὲ οἵ “θὲ 

4υϊ [του οὐ “ρα! 1{1655 οἵ," 5 ἴῃ Μίβῃηδ, Βεγακοί, χ', ϑαδδαίΐ, τᾶ. 

ΤῊ 5 15, ἴῃεη, ποΐ ἃ τεεκ ἰάϊΐομι, ρυς ΝΗ. ποτῦ πρὸ ΚΙεϊπογί ἐχρ]αῖηβ 85 

τὸ τί ἐστινΞε “1Πε Ἔββεηςς οἵ (Πε (δίηρ,᾽ Ὀαΐ, 85 ΜΕΝ. ποΐε5, ([μ6 Ἔχρτγεβϑϑίοῃ 

5 ἰουηά 1ἢ 19 315 69, ἴῃ 81] οἵ ψνῃΪ]οἢ ϑυσῃ ἃ πηεδηΐηρ 15 πη ροβϑίθ]θ. [Τὶ 

ΤΏΘΔΗ5Β 5ΙΠΩΡΙΥ “(μᾶῖ ψΈΪΟΙ 15. ἽΝ, οἱ. γ38, Οταοῖζ ἰάΚα8 85 6488] ἴο 

Ὅν, οσίηρ ἴο ἴΠ6 ᾿ἱπῆμπεπος οὗ ἰῃ6 ατεεὶς ἄνθρωπος, Ὀυϊ ἃ5 ΜΟΝ. ποῖεβ5 

1ΐ 15 5 ΠΊΡΙΥ ΟρΡροββᾶ ἰο πιῶδν δ5 ἰπ σεῃ. 2232. 23. 36. 48. 12. 17. 20. 2. Δη4 ἄο65 

ποῖ σογγεβροηα ἴο ασεεῖκ ὑϑᾶρὲ δἱ 411. 2.0, ςἢ. 8:1, ννῃῖςἢ ΖίτγΚαὶ ἰαῖκος 

ἴογ {με ὅτ. φθέγμα ἀπά οἴμετβ ἴογ ἐπίταγμα, ᾿Ξ, ἃ5 Π ΕΠ ΠΖΒΟ ροϊηϊεά οὐ, 

ἃ Ῥεγβίδῃ ψογά; βεῈὲ ποίββαβ. 5527, οἷ. 1.213, ΤΎΪῸΟΓ, ψνΠῸ ἰβ Το] οννθα ὈῪ 5ἴερ., 

σοΠΊρᾶγο5. ΠΗ (ῃ6 ἔογπια]α οὗ [6 ΜΊΒῃπα, Ὁ) τε ““τῊϊς ἴβ [ῃ6 ρεη- 

Ἔγδὶ τι ]ε,᾽᾽ δπα {Π1ηΚ5 ἴπογα 15 “ἃ ὑγείυ οἰθαγ ἔγᾶςθ οἱ {πὸ ᾿ἱπῆμπδθηςε οἵ 

ατθοκ ΡῥὨΠοβορῃ οὶ ἰευτιϊ ποϊορν." ἨΗδς σοπηρᾶγο5 τὸ καθόλον οἵ τὸ 
ὅλον, ψὨΪΓἢ ἴῃ Ρ]αΐο ἰβ θα ἴπ {Π6 βθῆβε οἵ ““1πε {{π΄ἴνογϑα]." ϑυςῇ ἃ 
νίενν ἱπιροτίς ἱπίο {π6ὸ ρῆγαβε ἃ πιεδηΐπηρ ἰογείρῃ ἴο ἴπ86 σοπίεχί. ΤῊΣ 

ὙΟΓΑ 5: ΠΊΡΙΥ πηδδη5 “.8]],᾽ δηά πηϑδηβ {πδΐ εἰ γ πῈ νΏο]Ὲ θοοΟΚκ,, οσγ ἃ]}} 

ἐμαὶ {Π6᾿ δα Ἰοῦ νυ ]Βῃεα ἴο 5ᾶὺ, μᾶ5 Ῥεεη πεαγάᾷ. ὙΠ6βα ροΐϊηΐβ ἅτε πΊογε 
[ΠΥ αἰδβουβθοα ὉγῪ ΜΌΝΕΙΪς, ορ. οἷδ., ΡΌ. 30-43. 
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2. ΑΒ ἴο {πε ροβϑι θην [Παἰ ΟοΒεΙ] οί τνὰ5 ἱηΠπεποθα Ὀγ ατεοῖκ 
ΡΠ ΟΘορΡ Ϊσ ἃ] πουρῃΐ, ἢ σα ΡῈ 5βῆονη (δι {Π6Γὰ ἰ5 Ἄἐνεη 1655 {γᾶς 

ἴη Οοἠιοίοι, οἵ ατδεὶκς ρΡῃΠ]οβορῃϊςοδὶ, [μη οὗ ατοοκ ᾿ἰπραϊβες, 1η- 

ἤμεηςθ. Βδηδη δηα ΜΌΝΕ] ᾶγὰ τίρῃϊ ἴῃ {πη Κίηρ {πᾶ ἀνογυίῃϊηρ 

ἴῃ Οολοίοί σα Ὀς6 δοσοιπίρα [οΥΓ 85 ἃ ἀδνεϊοριηθηΐ οἵ ϑϑπὶς 

{πουρῇϊΐ, ἀπά {μαΐ [Π6 ἜΧΡΓΘβϑοη5.  Ώ]Οἢ ἤᾶνε θδδθη βεϊζεά ἀροη ἴο 
Ργονα ἰπαΐ 115 ΨΥ ΘΙ σα ὉΠΩ͂ΘΓ (ἢ ᾿ηἤυξηςσς οἱ ατθοκ 5000 ]8 

οὗ ΡΠΙ]ΟΘΟΡΠΥ ΟὨΪΥ Ρῥτγονα δἷ τηοϑί {μαΐ Ομ θη ννὰ5 ἃ ΄ἐνν νῃο Παά 

ἴῃ Βἰτπη {Π6 τηακιηρ οἱ ἃ ατεεῖκ ρῥῃΠ]οθορῆμεσ. (λ ΜΟΝΕΙΙΕ, οῤ. 

οἷΐ., Ρ.- 44.) 

ΜδηΥ αἰϊεπηρίβ πᾶν Ὀδθη πηδάς ἴο ρίονε ἴῃ σοηΐγασγ. Ρβοὶ- 

ἄεγεογ ((Υ υαμγδηοθον ΚῚῪ ῥγοίεείαηίδολο Τἠοοϊορίο, τ887, τ177--τ8ο, 

Δηα ἢ15 1216 ΡΠ ἰοδορἠῖς 465 Π ογακίτ! νον ΕΡ., πεῦδϑοί οἵπερ Δ μαηρ 

μδὸγ μογακί δοῖο Εἰηἤη556 ἴηι αἰοεία» ΙΗ ]Ποεἰ θη, Κολοίοίμ, μπᾶ 

δεδοπάογς ἦρι Βπο ἀὅογ Ἰοϊδ οὶ, 1886) ἰχγ65 ἴο 5σῃον (παῖ ςἢ. 3:-Ὁ 
ἰ5 ἀδρεημάδηϊΐ ὕὑροὴ Ηεγδο 5, μοί ΟἿΪΥ ἴογ ἰἴ5 ἱπουρῃΐϊ, θαΐϊ ἴογ 

ΤΊΔΏΥ οἱ ἰἴ5 ἜΧργεβϑϑίοηβ; μαΐ [Π15 νον ἢᾶ5 Ῥδθη 7051} αἰδοαταάθά 

Ὀγ οἴμεσθ. ΕτβαἸάπάοὺ ((Ογίεολίδολα Ρ͵ἰοδοΡ 6 ἴηι αἰΐοη Τοσία- 
γηθηι:, 1904) 566 Κ5 ἴο ρύονε {μαΐ Οομοίοῖῃ νγὰβ ψτιθη ἴῃ {Π6 

ατοοκ ρεοτοά, ἀϑϑυμηηρ (μαΐὶ ἰῃ [παῖ σα86 αστεεκ ΡΠΠΟΘορΡΥ ἰη- 

βυκξηςοοά 11. Ἠδ τδῖκο5 ἢο βρεεοῖϊῆς δύριχηεηΐ [οσ [εν ]58ἢ ̓ ΠΗθηςς6 

Ῥεγοηά [6 σοηίΐοηίοη ἰπαΐ οἢ. 71" (ΞΞ ῬΥ. 2132 245) 15 8Δὴ δ. ῇο 

οἱ Ευτὶρί465. 5611 (δ ῤηγόη ργιοοϊίδομογ Ῥ)οσοῤ͵θ ἦρι αἰΐοη 
Τοςίαγιθηΐ, τορος) Πᾶ5 δηϑνογεά Πΐτη. 

Τα αἰϊειηρί οἱ Τ γ]οσ, Ὡς ἢ 15 ΓΟ] οννεά Ὀγ ῬΙυμαίτε, 5ιερ γιοα, 

84 Ἡδυρί, ἴο ρον {μαΐ Οομοίοίἢῃ ψὰβ ἱπῆιθηςεά ὈγΥ (Π6 

δίοϊςβ, ἀδϑοῦνεθ ΟΕ 56.115 αἰζεηίίοη. Τυ]ογ (ΠΕ οοϊοδίαϑίδ5, 

Ρ. τι 7.) Βη45 ἴῃ (Π6 οσδίαϊοριια οἵ {{π|65 δΔη4 56, 50ῃ5 ἴῃ Ἷἢ. 41:9 ἃ 

βϑί(ἰηρ ἰοσίῃ οὗ [π6 στεᾶΐ ῬυΙηςΙΡΪς οἱ ϑίοιϊς δίῃϊοβ, (μηδὲ οπμα 5ῃοιυ ά 

ἴϊνα δοσογάϊηρ ἴο παΐισθ. Ηδ {Π|ηΚ5 ἰῃδΐ ἴῃ νν. 2-.ςΏζ ψε ἢδνε ἃ 

σοΟΙΏΡΟΠαϊοι5 βίαίεηθηΐ ἰῃδΐ [ΟΥ̓ ὄνεσυ ὄνεηΐ οἵ ῃυπηδη [16 “Ναί- 

ὉΓΟ᾽᾽ Πᾶ5 δὴ δρροϊηίβα βεάβϑοῆη. Ηδ ἢπα5 σοπῆσιηδίίοη οἵ [(ἢΪ5 ἰῇ 

οἢ. 317 ψΏογα {π6 ψογα “{Πογε᾽ δοοογάϊηρ ἰο {πμ6 Μαββογείϊς ροϊηΐ- 

ΠΡ 566 15 [0 Π]ΠῚ ἴο τείευ ἰο παίυσθ. ΝΠ γαίθγθησε ἴο (ἢ15 ἰαϑί 

Ροϊηΐ ἴὑ πᾶν Ὀ6 ορϑεγνεα (ῃδΐ Ἑἢ. 3:7 ἢ 411 ρσοραθ!ν 15 οἠα οἱ (Πε 

ΟΠμας,4 ρσἱοπϑαΐογ᾽ 5 ἱπίευβοϊδίοηβ ἴο ΟΠ ει ἢ 5. οσΚ, δπα {παῖ (ῃ6 

γγοχά “ὙΠοΓΟ᾽ 15 ἃ Μαββογείϊς πηϊϑία Κα (σας (ὐομπηπηθηΐαγυ, αὐ ἰος., 
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ἴοσ τθαϑοη58). ΤΠε δίοϊς εῃϊοβ, ἴοο, νη] ἢ ΤΎΪΕΓ 5665 ἴῃ οἢ. 42-", 

ἄο ποὶ ἈΡΡθδσ, οὔ ἃ οἷοβε βχαπ)ηηδίϊοη, ἴο ΡῈ ἴμεγε. Οομείθἢ 

5 ηοΐ ἰῃ {Π656 νϑῦβοβ βχργθδϑίηρ δὴ δἰῃϊοδὶ βἰαπάαγα, θαΐζ ἰ5 γαῖ ΠΟ Γ 

Ὀγθαιἱηρ ἃ 5'ρῇ (566 νν. 9, 11) ονεῦ [ῃ6 ἴαςΐ ἰῃαΐ 411 Ὠυμηδη ἰἰ6 

ΜΠ 115 νᾶγῖθα δοινὶ 165 15 σδυρῃΐ ἰη {Π6 Τγ65Πη65 οἱ δ ᾿ποχόγαῦ ας 

[αϊθ. ΤΠΪ5 σοηβοϊ ο5η655 ΟἹΓὨ {Π6 ΤΟΙ ΡΤῚΡ οἱ αῖϊδ ΟΟΠο]θίἢ ρόββθββαβ 

ἴῃ σοιῃσηοη ΜΙ (ῃς ϑίοϊςοβ, ᾿ἴ τηυδί θ6 σοηΐζοθβεά, Ὀαΐ, ἃ5 ΖΕ ]ῈΥ 

(ϑιοῖος, Ερίσμγοαης απὰ δοορίϊος, Τιομάοη, 1892, Ρ. 332 5.) Ροτ- 

ςαἰνεά, (6 δίοϊοβ αἰά ποΐ ἱηνεηΐ [ῃ15 σοποθρίίοη, Ὀὰΐ ϑμαγεά ἰἴ 

ΜΙ ΠΘΔΙΪΥ 411} (ῃ6 {πίη Κεῖ οἱ {πΠ6 ρεγϊοά. []1ὴ δὴ ἂρὲ ἤδη ἢγϑί 

(ῃ6 Ῥεγβίδη, ἴπθη (ῃ6 Μαοβάοηΐδη, δηα ἤδη] ἰῃ6 ΚοπΊδη σοη- 

ἀΌΘΓΕΓ 4ιθης 6 4]] ονεῦ [86 ον} ]Ζε νοῦ] [ἢ ἰοΥοἢ οἵ ἰγεθάοῃῃ, 

δΔη4 Ρονγοτ] παι! οη5 ὑγοσε ογυϑῃδα [Κα Ἔρρ-5}6115, 1 15 ΠῸ ΟΠ ΟΕΓ 

(παι (ῃς δςεΐ {παΐ τηδῃ 5. ροννεῦὶθϑ5 θείογε {Π6 οηννασγα σε ρ οἱ 

(Πἰηρ5 5ῃου] ἃ πᾶνὰα ᾿πργεϑϑοά (6 {πουρης[1] τ] π45 οὗ {Π6 {πὸ 

ΤΟράΓα 1655 οἱ πδίοηδ  ν. Τῆς ἰαδοΐ ἰμδΐ [15 σοποδρίϊοη ἈρΡΡθδῦβ 

'η ΟΟΠΕΙβ(ἢ 15, {πο γοίοσθ, ἃ τητκΚ οἵ ἀδΐε, γαῖμεσ ἤδη ον θηςε οἱ 

ϑίοὶς ἱπῆμπμεησθ. (. 415:-|ὁῸ. Ὡροὴ ψνῃοἢ ΤΎ]ΕΥ τα] 165 ἴοσ σοπῆγιηδ- 

[οη οἱ Πἰδβ Δγριτηθηΐ, 15. ΟὈν]ΟΘΙΥ ρθη ἴο ἴπ6 βϑᾶπηθ Ἂχρδηδίϊοη. 

ΤΠ νυιοῦ 15 ΒΙ ΡΥ ϑαγίηρ: Μδη 15 ροννεῦθθ5 ἴῃ (ἢ6 Ῥγεβθηςε οὗ 

αοα. 
ΤΥ οσ (Πδη ἀῦριιθ5 (ορ. οἱΐ., Ρ. 14 ἢ.) [μαι (με ρῥεΐυσε νος Οο- 

Β6ΙΘἢ ἀγαννϑ ἰπῃ οἢ. τ οἱ [με 6η 4655 γαρεί ἰοη5 οἱ παίαγα οἰθαγὶν Ρ6- 

{τὰγ5 1ἴῃ6 ἰπῆπεηςε οἵ {Π6 δίοϊς [ῃθογΥ οἱ σγοϊεβ. ὍΤΥ]ῈΥ ονε τ] 5, 

Βονονοσ, {π6 ἴαςί {πὲ [ῃ6 αἰβεγεησοα θεΐνθε (ῃ6 δίοϊςβ ἀπά Οο- 
Ὠοἰ οί σὰ γα] ]γ ρτϑαίοσ [ῃΔη {πεῖν ἀρτθοιηθηΐβ. Οὐομεϊοίῃ (ςἢ. 1τ4-1) 

81.465 ΟΗΪΥ ἴο {ππ [4ςΐ (ῃδΐ {Π6 ρε ποδί! 5 οὗ τγθη, [6 51η, (ἢ6 

ννἱπά5, (Π6 τίνοτϑ, δηἀ 4}1 ῃυπηδη αϑδῖσβ, γα ἀραὶη δηα ἀραΐη [Π6 

β8 16 σουγθ6. Ηδ Ὀδίγαγϑ ΠῸ σοῃϑβοϊοιι5η655 οἱ Π6 δίοϊς ἤΘΟΥΥ οἱ 

ἰάυροῖ νου] ἀ-ογοῖθβ, δὲ {ῃ6 εηά οἵ ψ βοῇ ἀνογυίπϊηρ νου] ΡῈ ἀ6- 

ΒίΓοΟΥ α ΡΥ Βοοά οἵ ἢγε οἡἱγ ἴἰο ΡῈ γεογεαίβα δηά ἴο βίασί Ὡροη ἃ ΠῈῪ 

γν ΟΣ] ἀ-σουγβθ, ἴῃ ΜΠ Οἢ ἀν συ ἀεοί4}] οἱ ἰἴ5 ΓΟΥΤΆ Ὁ Γ ἢἰδίοσυ νου ]Ἱά 6 

Τερεαίθεα. (ϑὅεε Ζε)]εσ, ορ. οἷΐ., σ᾿. ν1}}.) [Ιηάε6ά, 1ἴ 15 οἰδαγ (Παΐ 

ΟΟΒΕΙεἢ ἀϊά ποί ΠΟΙ {Π]5 νίενν, ἔοσ ἢ15 σοηδίδηϊ ρ]αϊηί 15 (Πδἱ “΄πηδῃ 

σοαηποί Βηἀ ουΐξννιῇαῖΐ νν1}}] 6 αἰΐζογ ἢϊπη,᾽ οὐ “Κῆον ψῃαΐ αοά Πδίῃ 

ἄοπα ἴσοιῃ (ῃ6 Ὀεριπηΐϊηρ ἴο (Π6 6η4᾽ (οἷ 411 612 γ4. 115). Οο- 

Πα οί ἢ 5 σοηζεϑβϑϑίοη οἱ ἱρῃμόγδηςδ ἰ5 ἴῃ βἰσικίηρ σοηίγαβί ἰο ἴΠ6 ἀορ- 
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τηδίϊς σογίδιηίν οἱ {Π6 δίοϊςβ. θη οπα ποίθϑ {Π656 σοηίγαϑβίϑ, 

ῖ5 ἢΔΓΑΪΥ ΡΟΒ51016 ἸοηροΓ ἴο τηαἰηίαίη [Παΐ ΟοΠο θῖἢ Ὀοΐγαγϑ ἴῃ οἢ. τ 

ΔῺΥ ϑίοϊς ᾿πἤμθησθ. Ηδ ΔΡΡΘΑΓΒ γαῖ Γ ἃ5 Δῃ δοιιίθ ΟὈΒΈνοσ οἱ 

116, νν ἤοβ6 ὈΠΘΥ ἜΧρΡοΎΊΙΘησ65 μᾶνα δα Ὠϊπὶ ἴο ἰοοκ θαπϑδίῃ {Π6 511- 

ἴαςε, ἀπ 0 πᾶ5 ἴῃιι5 θεσογηα σοηϑβοίοιιβ οἵ [6 βθεπλ ΠρῚν {ὰ{Π]ς 

ΤΕΡ ΠΟ 5 οὗ ΠΠ6, Δηα ννῃοβα (μἰγϑί [οσ Κηον]θάρε οἱ 11{6᾿5 τγϑίογυ 
τοίιι565, ἰμοιυρῇ ὈΔΗΘ6α, ἴο θῈ 5αϊ5ῆεα Ὀγ ἀορπηαί!5π. 

ΤΥ ]οΓ [γί Π ΕΓ αὐραϑ (ορ. εἷΐ., τς 97.) [δἰ ΤΟ εἰ ἢ 5 οἵΐ γερβαῖθά 

ἀϊείαπι “.]] 15 νδηϊίγ ̓̓  15 θ6ϑί Ἄεχρ δ πεα Ὀγ δίοιϊς ἰηῆπθηςο, θθοδιιδα 

Μάᾶδγοιβ Αὐτοὶ 5 ἀθοίαγαβ (ῃδὶ “νου ] αἶν (Πρ σὰ Ὀὰΐ 85 5ΠΊΟΚΕ, 

ἃ5 ΨΕΓῪ ΠΟΙ ηρη655.᾽) ΟἿ ΔηὴγΥ ἴθϑογυ οἵ (ῃς ἀαίε οὗ Εςο]Θϑἰαβίαϑ, 

Βοόννονεσ, ᾿ἰ πλὶρῃΐ ἢ ρταδίεγ ρ]διιβι Ὀ1Π| γ θ6 ἀτρεα (δὲ [Π6 5.Γ6 Δ ΠῚ 

οἱ ᾿πῆπρδηςρ, {{ ᾿πῆπεπος ἴἤθγῈ νγα5, ψὰ5 ἴῃ ἴῃς οἴου αἰτροίίοη. 

ΤΠἼα σοἰϊἰποίάεξηςε {παΐ θοίῃ ΟοΠο δίῃ δηά (ἢς δίοϊςβ τεραγαάβα [ο]]ν 

85 Τ]ΔΩΏ655 15 αἶϑδὸ ίο ΤΎΪΕΓ Δη ἀγριτηεηΐ ἴογ ἢΪ5 ἰἤθοσγ. [1|, μον- 

Ἔνθ, ἢϊβ οἴ ΠΟΥ ἀυριιτηθηΐβ ἀγα ἰηνδ]14, (15 [οἰ σαη Ὀ6 τοραγαδά ἃ5 

ΠΟ ΠΊΟΓΕ [ἢδΔη ἃ σοἰϊηοϊδηςθ. 

Νοί οηἱγ ἀο {πεϑ86 δἱϊερεὰ δνυϊάδησθϑ οἵ δίοϊς ᾿πἤιπθηςσθ ρΡΡΘδγ ἴο 

θὲ υὑηγϑαὶ, θυΐϊ οἢ τδηγ οἰπεῦ ροϊπίβ [Π6 ροβί[οη5 οἵ Οομεθίῃ δηά 

{π6 δίοίςβ ἀγὰ ἴῃ ϑισῃ βίγι Κίηρ σοηίγαβί ἃ5 ἴο γεπαογ (ῃ6 ΓΠδογΥ οἱ 

ϑίοϊς ἱπἤμπεποθ τπηοϑί ργορα Ὁ] 6. ὙΠ6 ϑίοϊοθ γε τηδίθγ α 15ἴϑ, 

Δ Πα πιοδί ἀορτηδίϊς ἴῃ {ΠΕ6ῚΓ πγαίθγ } }15πὶ (ΖΕ]]ογ, ορ. οἱΐ., “ἢ. νὶ), 

Ὀυΐ [Πογὰ 15 ἢο ἔγαςε ἴῃ ΕΟ] ϑιαϑίθβ οἰ ΠΟΥ οἵ {ΠΕ }Γ τηδίθυ Α 151 ΟΥ̓ 

{Ποῦ ἀορτηδίϊθη. Τῆς δίοϊοβ τεραγάβα (σοά 85 ριυτςταῈ τεάβοη, πὰ 

ΨΕΓΕ 8ἃ5 ροϑβϑινε δηα ἀορπηδίις ἀροιΐ [ῃ6 αἰνὶπα παίιγα ἃ5 ἀρουΐ 

{π6 ππίνογϑα; Οοἤοίοίῃ, οἡ {πῸ οἴου μδπά, γοραγάθα θοίῃ (οά δηά 

ἢϊ5. ψοσκθ ἃ5 ὈΠΚηόνγα]6. (οὐ 5 ἱππηϊίεϊν ἀρονα πδη (ς΄. 52), 

Δ ηα ὄνεὴ ψννῇηδί ἢ ἀο65 τἸηδΔη σδηηοΐῖ ΠΟρ6 ἴο ὑπαογϑίδηα (ς΄. 115). 

ΤΠε ϑίοϊοβ ἰπουρῃί {ΠδΥ ππηάαεγϑίοοα ἢονν [Π6 508} νγὰβ5 [ογιηδα ἰῇ 

[ῃ6 ἀῃρογη οὨΠἃ (ΖΕ ]οσγ, ορ. οἷΐ., ὈΡ. 212-213); ΟοπΠείείῃ, οἡ 

{Π6 οἴμογ μδπηα, ἀθοϊαγεα ἰμαὶ (ῃ6 [ογπηδίίοη ὄνθὴ οἵ [ῃ6 ὈΟΠΘ65 

οὗ {Π6 ὉΠΡογη ἰηΐδηΐ νὰ8 ἃ σηγϑίεγυ ἰῃς βεοσγεί οἵ ψῃ] ἢ 15 ππηα]5- 

σον γΆ Ὁ ]6 (οἢ. 8:1 115). ὙΠΕΓΕ ἰ5 ἃ ρτθαΐ σοηίγαβί, ἰοο, Βεΐνψθεη 

[π6 Ιάδα οἱ ροοά 85 ργεβεηίβα ΡΥ Οομε θη δηα ἰΠ6 δίοϊςβ γθϑρθο- 

ἔνεὶγ. Τὸ ΟὐομΠα θῇ {Ππογα 15 πὸ δ᾽βοϊαίες ροοά. Α ροοά ἰ5 ἃ 

τοϊαίϊνε (Πἰηρ; 1 σοηϑϑίβ οἵ (ῃ6 ϑαιϑίδοιἝοη οἵ (ῃ6 δηϊπλαὶ Δρρθί [65 

ἀυγίηρ [Π6 ρεγοά οἵ [Π{6 ννἤθη δυο βαςϑαοίίοη ρῖνεϑ Θ]ουπηβηΐ. 
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1 Βὰ5 πὸ δρϑοϊιΐα ναῖιθ, θὰΐ {Πεγα 15 ἴῃ 1Π6ὶ ποίῃίηρ Ρείίοσ ((ὐ. 
Οἢ. 25 3:3. 15 φ18. 19 Ο1:10 7194. 10) Το (ῃ6 δίοϊοβ, οἡ [6 σοῃίΓΆΓΥ, 

ποίῃϊηρ σου]ὰ Ὀ6 σοηϑιογοα ἃ ροοά ψῃϊοἢ ἀἸά ποῖ ἢᾶνα δὴ δ058ο- 

Ιαΐς νᾶϊι6. (Ζ6]]εσ, ορ. οἱξ., ΡΡ. 231-23.) Αἰ πη αγ σοηίΓγαϑί 

Ἔχὶϑίβ θεΐννθαεη Οομο οί 5 ἰάδα οἵ {π6 τεϊαίνα ροϑβιοη οὗ ννῖβα 

Δ η4 [οΟ] 58 θη δηά {μαΐϊ δηίογίδϊπεα Ὀγ {π6 δίοϊοβ. Οὐδ δίῃ 

Ὧδ5 8η ἱππαΐε {κίηρ ἴοσ ψιβάομῃ; ἢ6 ΔαχηΓ65 1ἴ, ἀηα αἱ {{π|65 

[Ο]]ονν5 1ἰ (ςἢ. 115 735. 16.016), Ῥαΐ, οη [ἢ6 οἴμεῦ ἢδηά, ἢς σδηπποὶ τἱά 

Ὠϊπη5611 οὗ {π6 ἔβοϊηρ [Πδΐ {Π6 νυῖβα τηδῃ [0115 ἴῃ ναΐῃ (9.5), (ῃαΐ ΠΪ5 

Ιαθογ ἰ5 ἃ {γυ {1655 Θπάἀθάνοσ, δηα (Πδΐ ἃ ἰοῖι5 θοσῃ ἀθδα ἰ5 ἴῃ το- 

ΔΙΠΥ ΒΔΡΡΙΕΓ ἴῃδη [ῃ6 ψνῖβε τῇδ (οι. 635-8). [10 15 σὰς {Παΐ ἰῃ 

ΔΠΟΙΠΕΓ πιοοά Π6 ἀδοίαγοϑ {παΐ 1ἴ 15 Ὀείίεσ ἴο Κῆονν {παΐ ομα ψ]]]} 

ἄϊε (ῃδηῃ ἴο ποὺ ποίῃϊηρ (ςἢ. 95); Ὀᾳΐ οἡ [ῃ6 ψΠοΪῈ ΟΟΠ ΘΙ] θ ἢ} 9 

νογαϊοις 15 {πα νυ βάοπι, {κὸ 411 οἰμεῦ {Π|ηρθ πυσηάδηθ, 15 νδηϊίγ. 

Τῆδ ννῖ56 ἤδη ἢδ5 ΠΟ Γδᾶ] δανδηίΐαρε, Ἔεχοερί {παΐ ἢδ βϑιιῆεγθ νυν ῃδί 

ἢδ 9 ἔογϑ ψ 5 αγθ5 Ορϑη; ἴῃ ἴῃ 6πα ἢδ αἴ65 {πκὸ {ΠῸ ἴοοὶ, ἂπά 

θο65 ἰο (6 βᾶπηθ ρίδος (ο΄. 9.5). Ὑῆε διοίςβ, οἢ {π6 οἴμεσ παπά, 

τοραγάδά (6 ννὶϑα ἤδη 85 {Π6 οἠἷν ρεγίδοϊ πηδῃ, ἴγθε ἔσοπὶ ῥα βϑίοῃ 

ἃ Πα ψαπί δπά δρϑοϊαίεϊν ΠΔΡΡΥ, ζα!]Π ἢ ηρ 5Βῃοσί ἰῃ ἢο τοϑροοῖΐ οἵ [86 

ΠαΡΡίπ655 οὗ Ζειιβ. (Ζει]εσ, οὐ. εξ. ΡΡ. 270-271.) 

Αραΐη, ἴῃς δίοϊοβ πηδά 6 ἀϊϑεϊποιίοπϑ Ρεΐνεεη ἀδρτεαβ οὗ ροοάηββϑ5. 

νιγίαθ νὰ δὴ δρϑοϊυία σοοά; οἴμεσ ροοάβ ψεσα βεσοηάδσγυ, δηά 

σογίαϊη (Πἰπρθ ψοσα ἱπάΠἤεγοηί. (ΖΕ ]εσ, ορ. εἰϊ., ἢ. ΧΙ.) ΟἹ 

5ῈΟἢ απ ποῖ οὴ5 να πα πο ίγᾶςσα ἴῃ Εςο]αϑαδίοθβ. ΤῊδ οπα ἰεἰπά 

οἵ ροοά ψΗΪϊΟῃ Πδ6 Κηοννβ 15 ἴο δαΐ δηά ἀσὶηκ δηά βη]ου (με ἢ} 

τουπηα οὗ ρΡῃγϑίςδὶ 6 ἡ  Ώ1]6 1ἴ Ἰαϑί5. ὙΠ1Β 15 ηοΐ δὴ δρϑοϊαῖίε ροοαὰ 

- ΟΠ δίῃ Κηονϑ ποης---υΐ [ἴ 15 ἴο Ὠΐπ {Π6 ΟὨΪγ ροοά ψ]ΐη (6 

ΤΈΔΟἢ οἱ πηᾶη. Τῆδ δίοϊοβ αἷἰϑο ἀδνείορεα ἰπξδοῦῖθθ οὗ δρρί!θα 

ΓΊΟΓΆΪ5, ἰη ἢ ἢ ῬοΙ ἰσα] {Πθοῦθ5 ἀπά {Π6 ἀπ{165 οἵ (Π6 ᾿πάϊνι ἀπ] 

ΜΈΓ βοΐ ἔοσίῃ. ὙΠδβα συ]πηϊπαίθα ἴῃ (ῃ6 ΒοπΊίδη Ρεγὶοα ἴῃ {Π6 

σοποθρίίοη οἱ ἃ Οἱ Ζο 510 οἱ (6 νοῦ]. (ΖΕ ]εσ, ορ. εἶΐ., «ἢ. 

ΧΙ.) Νόοηδ οἱ ίμοϑθε ἰάθαβ ἢ π45 Ἔχργδβϑϑίοη ἴῃ Οομαίοίῃ, που ρἢ 

ἰι νου], οἵ σουγϑο, Ὀ6 ππηΐδ!γ ἴο ΙοοΚ [ΟΥ̓ 5Θ0ΠΊ6 οὗ {Π6Π1, ἃ5 {Π6 Ὺ νἜΓΕ 

Ιαΐεγ ἀδνϑὶορπιθηΐβ οἱ ϑίοϊοϊβη. ὍΤῆαε δίοϊοβ, ίοο, εῦα στεαΐ 8116- 

ΒΟΓΙΖΟΓΒ (ο΄. ΖΕΙ]ογ, ορ. εἷ!., Ρ. 3:5 7.), ἀπα τχδάς τὰςῇ οἱ αἰνὶπᾶ- 

(ἰοη (τ΄. ΖΕ] ]οσ, ορ. εἷἱ., Ρ. 370 57.), ἰτάσεθ. οἱ πϑιῖθοι οἵ ψνῃ] ἢ 

ἌΡΡΘΔΓ ΔΎ ΕΓ ἴῃ ἸΠΟΟ] δ βίθϑ. 
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ὕροῃ ἃ σδηάὶά σοπηρασζίβοη οὗ {πε ἐμουρῃί οὗ ἘςοΙοϑἰαϑίθϑ, (ἤθη, 
ψ ἢ (6 ΡΒΙΠΟΒΟΡΩΥ οἵ {Π6 δίοϊςβ, [6 ΒΡ οββεά ἀδβρεηάβξηςε οἵ {Π8 

ΟΠ6 οἡ ἴῃ6 οἴμεῦ ἴὑγη8 ουΐ ἴο ΡῈ τηγθὰ]. δ ΓΟϑο ΙΔ Π 65 ἃΓῸ 

ποί τρα]]ν 1 Κοηθϑβοβ θαΐ ϑυγίαςσε σοϊηοίάδηςοθθ5, ἂηά (Π6 αἰ γθησθ5 

ΑΙ [ὑπ] Δπηθηία!. 

ΤΥ]εγ (ορ. οἷ., τ8 Π[.) ἐλάδανογβ ἴο ϑῇῆον [πὲ Οὐ ο θί ἢ 4150 οχ- 
ὨΠΡΙ5 ἔτᾶσθ5 οἱ ΕΡρϊσυγεδη ἱπουρῃΐ. [1ἢ {Π15 ἀυριμηθηΐ ἢ6 Γ6]165 

ΓΩΔΙΠΪΝΥ ὉΡΟΩ ἰψο ρᾶββϑᾶρθϑθ: 43:5-2 δΔηα 55:0 Τῆς [ΟΥ̓ΠΕΙ οὗ 

{Π6 86 ἰβδσῃθβ, ῃ6 Ποϊά5, ἰῆς ἘΡΙουγθδη ἀοοσίγης οἱ [Πς πλογίδ ν 

οὗ (με 5ου], δῃά (πῃ ἰδιίεσ (ῃ8ὲ Ἐρίσυγεαη ἀοοίγίηθ. οἱ ρ]685- 

ΓΘ, ΟΥ̓ ὙΔΠη41}}Π{ γ, ἃ5. (6 6βϑθη[14] ΧΙ ΠΟΙΡΙῈ οἵ 16. ΜΈ τοείοτ- 

Θης6 ἴο (ἢς ἢγϑί οὗ [πΠ656 Ροϊπίβ 1 5σῃοι ]α Ὀ6 ποίθά [δἰ ΟΟΠ ΘΙ ο ἢ 8 

" ἀ6η14] οἵ ἱπιπγογία! γ αἰ 6 γϑ ἔγοπῃ {Π6 ἘΡίσυγθδη ἀθηῖ4]. ΗΪδ5 15 

Ρυΐα ραβϑίηρ ἀουθί: 1 15 ποῖ ἀορηηδίο! ]}ν Ἔχργθϑ5θα, δηά αἱ {ῃ6 6π4 

(127) 5 ἀουδί ἢδ5 νδηϊβϑῃβα δἂπα ἢδ γεαβϑεσίβ. (ἢ6 οἱδεὺ 76 58 

νίενν (απ. 27). ὙΤῊΪ5. Οἱ 6Γ νίενν ψγὰθ οί 8ῃ δββουίίοη οἱ ἱπ|)- 

τη τί! γ, Βαϊ (ῃ6 Ρῥσϊ πηι ἶνα σοποδρίίοη ἐπαΐ ἴπ6 Ὀγθαίῃ σοτη65 

ἴτοπη (οά ΔΠ4 ρσοθθ θδοκ ἴἰο ῃῖπι. Τῆς ΕΡί᾿σιγθδηβ, οἡ (6 οἰ ΠῈΓ 

Βαηά, ἀορτηδίςδ!ν ἀγριεαά ἴογ ἴΠπ6 ποη- του ΠΥ οὗ τῃς 5οι], 

Δ: Π4 Ροββθββθα νγν6]]-ϑϑυγθεα [Πθοσῖεβ δρουΐ τ. ((κ ΖεΙΙεσ, ορ. οἵ. 

ΡΡ. 453-456.) Α5 ἰο ΤΥ ΕΓ 5 βεσοπα ροϊηΐ, ἴἃ Ψ}] Ὀ6 Ρῥσθβθηίγ 

5ῃοννῃ {παᾶΐ [Π15 ἰβ ἃ ϑϑις ῥΡοϊηΐ οἱ νίεν οἷά ογ ἴμδη ΕΡίςυγι5 

ὈΥ ΠΔΩΥ σΘηζΓΙΘ65. 

ΘΙΟσ Ποα σοηΐοδθοϑ ἰῃαΐ ποῖ Ποῦ ἰπογουρῃ-βοϊηρ Θίοίοῖβθη ΠΟΙ. 

ἘΡΙσυγεδηΐϊβη οδη Ὀ6 [ουπα ᾿ἴπ {π6 Ῥοοϊι, θαΐ ἢθ6, πενογίῃε]θϑϑ, 

αι! ρι! 15Π65 ἔννο δυῖποῦθ ἴῃ (Π6 Ῥοοκ, {ΠῸ οης οἵ ψῇοπ 5ῆονϑ, ἢ6 

{Π1η]κ5, ΚΙΏΒΠΙΡ ἴο {π6 δϑίοϊςβ, δηα (π6 οἴμεσ ἰο ἰη6 ΕΡΙ᾿συγθΔη5. 

Ηαυρί, οἡ (μ6 οἰμοῦ Πμδηά, Ὀε]ϊαενοβ ἰῃαΐ (Π6 οτἹρῖπαὶ Οολείοί 

γγὰ5 5ίΓοηΡΙΥ ἱπηρυιοα ΜΠ (Π6 ΕΡΙσυγδαη ΡὨΠ]Ποθορηγ. ΗἨδ βϑᾶγ5 

(1 Βοοκ οἵ Ἐεοϊοοίαδίο5, τορος, Ὁ. 6), “1ἀΚε Ἐρίσυγιβ (341-270 

Β.(.), Ἐποϊεϑιαϑίθϑ σοπηπΊ  Π45 σοι ρδη ΟΠ 5 ΠΡ (49), ἀηαά σῃρογία!- 

655 (97), Ὀμΐ «ἰϑοὸ σοηϊοπίμηθηΐ (695), ἀπά τῃηοαογδίοη ἴῃ βθηϑιδὶ 

Ρἰβαϑυγοϑ ἴο ἀνοϊά ραϊηζιϊ σομβεαιθηςαβ (1119). Ηδ να Γη5 ἀραϊηϑί 

ψτοηρ-οἴηρ, δίησς ᾿ξ δηΐα:}5 ρα Πἰβητηθηΐ (7:7, 55). Ηε ἀοδ8 ποῖ 

ἄδηγ [ἢ6 εχίβίθηςσς οὗ ἀοά (ς2), Ὀὰξ Πα αἰβρειανεβ ἃ τόσα] ΟΥ̓ ΟΓ 

οὗ [Π6 υαπΐνεγβε: αἰνίηθ ᾿πβπθποα οἡ (15 ννουἹα ννῆογα {Π6ΓῈ 15. 50 

ΤῊ Οἢ Πηρογίθοϊοη Δηα 6ν]] βθθβ ἰο ἢ]ΠῚ ἱπΊρΟ551016. [1η [ἢ6 
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58 116 ψναΥ ἢς ἀουθίβ {Π6 ᾿πηπγογία! γ οἱ (Π6 508} (331); ἀδδίῃ βηάϑ5 

411} σοπϑοϊουβηθθθ (0:9). Ηδ ΌὈΥ͂ ΠΟ ΠΊΘΔΠ5 σοΠΊΠ]6η65 ποίῃϊηρσ Ὀὰΐ 

οαίϊηρς δηά ασηκίηρ δηα ρ]δαβυσε (8:5 23: κι5, οὐ. 3.2); ἢ6 αἷβϑὸ 

ῬΓΘΔΟΠ 65 {Π6 ρΌΒΡΕΙ οὗ ψόγκ (323 ο19).᾽» 

Τῆς ρατί οὗ (ῃ15 δύριγηθηΐ ψὩΪ] ἢ ταϊαΐίθϑ ἰο ᾿πηπογία ΠΥ δ 5 

Αἰγεδαν Ὀθθη σοπϑίἀογοά. ᾿ὐπίοτγίπαίοϊγ ἔογ ἴΠς Ερ᾿συγοδη (ΠΘοτΥ, 

8 οἷά Βαρυ]οπίδῃ ράᾶγα} 6] ἴο Εςο]. 91-5---ἂ ΡᾶΓᾺ}161] ἢ] ἢ σοηίδί 5 

[ῃ6 Πεαγί οἵ {ῃϊ8 βιρροβεά Ἐρίουγεδῃ ρῬΒΠ]Οβοόρ υ.---μὰ5 Ὀδθη Ἃ15- 

σονεοά. Τί Τσουγβ ἴῃ ἃ ἱγαρτηθηί οἱ {πΠ6 ἸραπΊθ5 ἢ δρὶς ἰουηά 

οἢ ἃ ἴδ ϊεῖ τ ὲδ6η ἴῃ {π6 βογιρί οἱ ἴπῃ6 Ἡδιηπλιγαῦ! ἀγηδϑίυν (ρου 

2οοο Β.(.), δῃά νὰβ Ρυ Π5η6 4 ὈγΥ Μείββηου ἴῃ ἴῃ6 ΜῊ ΝΉΡΘΝ 

ἄογ Ἰογάογασταϊ δοθῆ; (ὐδδεἰϊἰδοπαϊξ, τρο2, Ἠεῖ τ. Οη ρΡ. 8, οοἱ. 

1,1... 2, ψα τϑδά: 

ΙΝΟΕ {μ6 ρσοάς ογοαϊθα τηδῃ, 

ρα ἰπδγ ογἀαϊηδα ἔοσ τηδῇ, 

1186 ἴῃ {πεῖν μδηαϑ {παν Πο]ά, 

Τῆου, Ο ΕἸ ρατηθϑῇ, ἢ]] ᾿πά θεά (ἢγ Ῥεῖϊν, 

ὮὯδν δπά ηἰρῃϊΐ ΡῈ ἵμοιυ Ἰογξα!, 

Αγ οτάφϊη ρ᾽αάπεϑ5, 

ὈΔῪΥ δπᾶ πίρῃϊ Γαρα δηα ΠΊΔΪΚΘ ΠΊΕΓΙΤΥ, 
᾿ ΤΠ οἱ τγ σαττηθηΐίβ Ὀ6 Ὀτρῆϊ, 

ΤὮΥ Πεδα ρυγέγ, νναϑῇ ψ Π νναΐογ, 

Τεϑῖσε (ἢγ ΟΠ] άγεη ]Οἢ ἰΥ Πδηα ΡΟ5565565, 

Α νἹ]ΐδ δηΐου ἴῃ [ὯγΥ ῬΟΞΟΠῚ, 

Ῥεδοθδθὶν (Ὡγ ψγοσκ (0)... 

Α5 Ηυβετὶ Οτίμηπης ροϊηϊεα ουὔΐ (Ογίεηίαϊ δεῖς 12]ογαϊμγοοίίμηρ, 

νοὶ. ΝΊΙΠ], οο]. 432 57.), [Π15 15. ἃ τηοϑβί βί τ κίηρ ράγΆ}16] ἰο Εςε]. 9φ5-". 

ΑΙθο {πεῖν ({π6 ἀ684᾽5) Ιονε 8ἃ5 ννῈ]}] 85 {πεὶγ μαΐε δηα {πε ῖγ 7θδ]ουβυ 

Βᾶνα δἰγεδαυ ρευιβῃεά, δπα ἴπεὺ πᾶνα δραΐῃ πὸ ρογίϊΐοῃ ἰπ 4}1} {πδΐ ἰ5 

ἄοπε ὑπάογ με θη. Οὐτηε οί τὰν Ὀγεδα νυ] ἰογ ἀπα ἀτγίπ!κ [ΠΥ ννῖπα 

ΜΙ ἃ ρα μεατγί, ἔοῦ δἰγεδάν (σοα μαίῃ δοςερίβα ἴἢγ ψόοσκβ. Αἱ 4}} 

ἘΠ πΊ65 ἰεἴ {ΠΥ ραγηηεηΐβ ΡῈ Μῃϊ]ζα, δηα ἰεΐ ποΐ οἱ] θὲ Ἰδοκίηρ' οἡ (ἢν μεδά. 

Επ͵]οΥ [6 ἢ ἃ νουηδῃ ποτα μου ἰονεϑβί 411 (Π6 ἀδγϑ οἵ {ἢγ νδίη [16 

γΥΒΙΠἢ Π6 ρῖναοϑ ἴΠ66 ὑπάογ (Π6 5ιη, ἴον 1{ 15 (Ὦγ Ιοΐ ἴῃ [1ξ δηὰ (ἢγ [ο1} ννϊ ἢ 
ἴποιυ ἰο]οϑὲ ἀπάογ (με βυη. 

ἼΤἬΉΕ56 ραββϑᾶρεβ ΔῈ ποῖ ΟὨΪΥ βγ ΚΙΠΡῚΥ σἰΠΉ}14τγ, Βαϊ ἴῃ ραᾶγίβ {Π6 

ἩδΡΓανν 56εὴ5 ἴο Ὀδ ἃ ἰγαηϑίαίίοη οὗ ἴῃ6 Βαρυ])οηίδη (566 (οπι- 
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πηδηΐαγγ). ΤΤὨα οχἰβίθηςε οἱ {π6 ᾿πΠιθηΐ4] 7 ον 5. σΟ]οηΥ οΔ]]6 ἃ 

{π6 ““Οαομηομί᾽" ἴῃ Βαργυ]οηΐα δηα [5 στεαΐ ᾿ἰπἤμπεησα οἡ (Π6 [εν 
οὗ Ῥαϊθϑίίης 15. ψν6 }1 Κῆονψη. Ὥστε σδη 6 {116 ἀουθὲ {πῖ ἰ{ νὰ 5 

[Ὠσουρῃ [Π15 σμδηηθδὶ (Πδΐ [ἢ15 ΒΑΡ Υ]οπίδη ΡὨ]οσορἢν οἱ "6 Ρ6- 

σα6 Κπονῃ ἴο ΟοΠοΙοἢ δπα ᾿πβαδηςσεδα ἢϊπ|. 

ΤῊΗῖϊς οἷά Βαρυ]οπίδη ΡὨ]Π]ΟΒΟΡὮΥ, ἴοο, 1 5ῃου ἃ Ὀ6 ηοίαά, σο:- 

ἰΔ΄η5 ἴῃ6 Πραγί οἱ 4}} {παὶ ἢδ5 Ὀξβθὴ Ἴσοηϑιάθγεαὰ ΕΡίσυγθδη ἰῃ 

ΟὐοΠοΙθῃ. Ὁμε δαίηρ δηά ατγιπκίηρ, [Π6 δη]ογπηθηΐ οὗ ομδ᾽ 5 ἰαοΥ, 

[Πη6 σμρογία 655, (Π6 ἀθ! ρῃς πῃ Ρ]δάβασα, {πῸ [δο]ηρ {πᾶΐ ἀδαίῃ 

Θη45 8]}----4}} [ἢ656 ἅγὲὸ σοηΐαὶ η6α ἴὴ 1. ὍὙῇα βοσὶρί ἴῃ ψὨ]Οἢ [{ 15 

νυ ΓΙ Ὰ6 ἢ αἰίεϑίβ (ΠῸ αχιβίθπος οἱ {Π 656 ϑεηι θηΐ8 ἃ5 ΘΑΥΪΥ ἃ5 2ΟΟῸ 

Β.Ο,, δἱ ἃ πὸ ἤθη ἴἤογα 15. Π0 τϑᾶάβοη ἴο ἀοιδί (Πδΐ (Π6Ὺ ἃγὰ 

ἃ Ργοάᾳοϊ οἵ ρυγεὶν δεμλιῖς ἱπουρηῖ. ΟΠΘΙθίἢ ννᾶ5, ἰπῃ 811] ργοῦ- 

Δ ὈΠΠγ, δοφυαϊηϊεα ἢ της ΒΑΡ υ]οπίδη ροθπλ. Τί 5 ποί πκοὶγ (Πα 

ἢἷ5 ψΠο]6 ροϊηΐ οἵ νίενν σδηδ ἴγοπὶ Βαρυ]οηΐα, θΐ ἢς δαορίεα [Π6 

βϑηζπηθηΐ οὗ (ῃ6 ροεῖη, Ὀεδσδιιβ6 1ἴ ἜΧΡΓΘΘβἝα ἃ ροϊηΐ οἱ νίενν ψ ῃοἢ 

ἢ [ιά ΠἰπΊ56}{ τοδοῃθά, νν 8116 ἢΪ5 οσγη {ποιρηΐ τνὰβ τη 46 ροσββί Ὁ ]6 

ὈΥ ϑοίηθς ῥῇδϑ565 οἵ εν 5ἢ ἰπουρῆΐ ἰπ [Π6 ῥαγί σι ]αγ ρεσοα ἤθη 

ἢ ᾿νε. δειμηῖς ἱπουρῃί ἴῃ ΒΑΡ ν]οηΐα ΠΔα, αἰπγοβί ἴννο πα] 6 ηηΐϊα 

Ρείογε Οομε δίῃ, ἐγανεγϑαα (6 σγοὶα ψ ῃ]οἢ [εν ιϑῃ ἰπουρῃΐ ννὰ8 

ἱπ Πὶ5 Ρεύβοη ἰγεδαϊηρ. 

Τῆς ρΡοϊηΐ οὗ ᾿ππηδαϊαία ἰηΐογοϑδί 15 [Παΐ (ῃ6 αἰβοονοσυ οἱ (15 

ΡΔΓΔ 16] 15 εἤθοίυ δ! ν αἸβροβθθ οἱ ἴΠ6 πθοῦυ {Πΐ ΟΟΠ αἰ θίἢ ννὰβ 

᾿πἀοΡίεβα ἰο (6 {πουρῃΐ οἵ Ερίσυσιβ. ΕΡΙσυγοδη ᾿πἤμπθησς τνὰ5 

ΘΧΟΘΘΟΙ ΡΥ Ρῥχγοθ]επηδίϊοαὶ ἄνθη Ὀείογε (15 αἸἰβοοόνεῦυ, ἴογ Ερίςου- 

ΓΟΔΠΪΘΠῚ Μγὰ5 ἴῃ ἰί5 ΨΑΥ ἃ5 αἀορτηδίς δηα διιβίεσε ἃ5 ϑίοϊ οἰ 511. 

ΟὐΟΠΟΙοῃ ὈῬείσαγβ πὸ ίζαςε οἱ {6 ΕΡϊσυζθεαη ἀορτῃα (Παΐ 4]] 

Κηον]βάρε σΟΠΊ65 ἔγομῃ βεηβαίίοη, Π0 γζγαςσε οἱ ΕΡΙσυΓΘδ ἢ σΔΠΟΉΪΟ, 

ΟΓΙ Παίιγα] βοίθησθ, ΟΥΓ ἰῃθο]ορΎ, ΟΥ̓ ΠΊΟΓΑΪ58. ϑυσῇ ΠΙΚΘΉΘ5565. ἃ8 

Δ Ὀς αἰδοονεγεα ἃῖα σαϑί ἴῃ ἃ {πογουρῆϊν ϑϑηλτῖς. ποι] οὗ 

{πουρῃΐ, ἀπ ἃΓ6 ΠΊΘΓΕ σοΙ ΠΟΙ Θησα5. [{ πιᾶύ, οἱ σουγϑθα, Ὀ6 ὑγρεά 

(δἰ 1{ ννου]ὰ ποΐ 6 πϑδοδββαγυ ἴοσ Οομοϊθίῃ ἰο δάορί {Π6 ρεϑου Δ Ϊν 

ατεεὶκ σμαγδοίεγβίίοϑ οἵ δἰ ΠῸῚ ϑίοι θη οὐΓὁἨ ἘΡΙ ΓΘ Ἶ5Π1 ἴῃ ΟΥΘΓ 

ἴο Ὀ6 ἱπΠιιεηςσεα ὈΥ βοὴ οὗ πε [ιπάδπηδηΐα] σοηοαρί]οη5 οἵ {Π 6586 

ϑγϑίθπηβ; Βαϊ ἴ τηᾶν Βα 5814 ἴῃ τερὶν {μαὶ ηο Ηδεῦτεν σου] ργόρδὶν 

ΡῈ ᾿ηΗποποοα ὈΥ ἴμοπὶ ψιπουΐ δάορίπρ οἡ βοηβ Ρροϊηΐβ {ΠΕ }Γ 

ΡΘΟΙ ΑΓ τηϑίῃοα 5. οὐ ἀορτηδίϊση, 5:. Ῥδμὶ, ῬΏΠοΟ, δηὰ [Τυδίη 



ΚΕΙΑΤΙΟΝ ΟΥ ΟΟΗΒΙΈΕΤΗ ΤῸ ΟΚΕΙΒΚ ΤΗΟΘΗῚΤ 41 

Μαγίυσ, ἴου Ἐχαῃιρὶθα, δάορίεα [πε Δ]]ἜρογιΖίηρ τοί ῃοά, ἃπά ρῥγοῦ- 

ΔΌΪΥ Οοἤοίθί ἢ ννουἹα ὈοίαΥ ϑοπηα ποη- οι ς ἰταῖϊΐ Έγα βοῇ 
᾿ηῇἤσδηςς τοδὶ. 

ΜΌΝΕεΙῈ (οοἰοδιαδίοδ, ῬΡ. 44 577.) Ἀὰ5 ροϊηίεα ουἱ (μαΐ Ζεηο, 

[Πε [οι 6Γ οἱ 5[οἱς 5π), ννὰ5 οἱ Ῥῃωβηϊοίδη βίοςκ, δηά (Πδΐ, [που ρῇ 

Ἐπο]εϑαϑίαϑ σοηΐαϊη5. βοὴ οὗ ἴῃε 5εθα-Ππουρῃῖθ οὗ ϑίοίςϊ5πι, ἰἴ 

ΟἾΪΥ ΤὩ6Δη5 ἰΠαΐ ΔΠοΐΠΕΓ ϑϑα δ ἀπά εγ (6 ᾿πΗπθηςσθβ οἱ [ῃ6 58ΠῚ6 

ΡΕΓοα ἰη (ῃ6 νοῦ] 5 Ὠϊβίογυ ἀθνεϊορβα ὑπ66γ ἃ βολονῃδί αἰ ογεηΐ 

ΘὨνΓΟΠΠΊΘηΐ 5οὴθ οὗ [ἢ6 βαπιθ ἰ4645. Οὐγ ρῥτγεϑεηΐ Κηον)εάρε 

ΓΔ ΚΘΟ5 1 ΡΟΒ51016 ἴο σοηΐε Πα σοησογηΐηρ ἴΠ6 τοβε δηῆςθβ θεΐννθεη 

Οὐοἤ δ θίῃ δπὰ Ἐρίσαυγιβ, ποΐ ἰμαΐ {Π6 [οὐτοῦ Ὀογτονθα ἔγομῃ (Πμ6 

Ἰαϊίεγ, θὰΐ {πμᾶΐ Ερίσαγι5 ννὰβ ᾿παερίθα ἔοσ ἢΐβ βεβα-πΠουρῃΐ ἰο 

ΟοΠΘΙθ ἢ 5 στεαΐ ογεγα πη Γ, ἰῃ6 ΒΑΡυ]οηΐδη ροεί, δπά ἰῃδΐ (Π]}5 

{πουρῃϊ ἢς ννογκΚαα ὉΡ τηδίδρ γϑι δ ν δηα ἀορτῃδίςοα ]γ, [Π 15 ρίνὶηρ 

1 ἃ βεί(πηρ ἴῃ δοσογάδησα ψι ἢ (ἢ Ργανδι!ηρ σεηϊι5 οἵ [η6 ατεεκ 

ΡΠΙΟΘΟΡΥ οὗ {π6 ρεγιοά. [ἢ ἴανου οἱ βιςῃ ἃ [Π6515 ἃ βίγσοηρ δῦριι- 

ταθηΐ σου ΡῈ πιδάβ ψιίμουΐ Παυρουηρ Δὴγ οἱ {πΠ6 εχίσαναρδηί 

ἴδῃςῖθϑ οἱ {Π6 σοῃίειῃρογασΥ ρϑη- ΒΑΟΥ]οηΐδη 5οῃοο] οἱ (ΟΕΥΠΊΔηΥ, 

Ραΐ (6 ΡγΟΌΪΘτ Ὀθ]οηρδ γαίπεγ ἴο (ῃς Ὠϊδίογυ οἱ στδεῖὶκς ΡὨΠ]ΟΘΟΡἢΥ 

[Πδῃ ἴο ἃ σοιῃηπηθηΐαγυ οἡ Εἰσο]δϑιϑίθϑ. 

Ἐογ [11 ἀεβογιρίίοηβ οὗ (6 ἰεδομίηρβ δηα ἱηβαεηος οὗ Ἐρίσυγαβ, 

566 ΖΕ]]οΣ, διοῖος, Ἐρ᾽ομγοαης, απὰ ϑκερίϊοδ, Τιοπάοη, 1892; δ 4])]αςε, 

Ἐρϊομγεαπῖδηι, Ἰμπάοη, τ88ο; ἀηὰ Οαυγᾶη, 1 Μογαίε ἀ᾽ Ερίσιγε, 

Ῥατγὶβ, ι8)η8. ΤὮδ πᾶπὶὲ ΕΡρίσυγΓι5 ἀΡΡΘᾶγβ ἴῃ ἴῃς Τδ]πλα 45 ΑρίΚογοβ. 

Τι 15 εαἱνα]εηΐ ἰο “τε 6 - ΠῚ ΚΟΥ ἢ δ Πα 5 566 ἴῃ ἃ ννᾶὺ ψ ΠΊΟἢ ϑῆοννβ {παΐ 

[πε νυ ἴετβ οὗ (ῃς Τ]πλια ΠδΔα οηἱγν (Π6 ναρτοβί ποίϊοηϑβ οἱ ῃΪβ Ρῃ]ΟβορΡΥ. 

(. σεωΐϊεῖ Ἐπογο. 1, δός Κ. 

Τῆς ἴαεϊ ἰπαΐ {πὸ Βαρυ]Ἱοηΐδῃ ἱπῆἤιθησθ στοδοῃεα βδοῆθ Οτοοκ 

ΡὨΠοβορΡςδὶ ἐπ Κοῦα ἢᾶ5 θθαη πιδάς ονίἀδηΐ Ὁγ με ἀϊβοονογυ [Πδὶ 6 

τηγϑίὶς πα θου οὗ Ρ]αίοβ Κορμδίϊς, ΒΟΟΚ νὴ, 15 οἵ Βδρυ]οηΐδη οΥὔἹρίη. 

ΤΠ5 ννὰ5 ἢγϑί ϑῇονῃ Ὀγ Αἰτγὸβ, Κδομοῖ ἀ6 Τγαναμα, ΧΝ, 6ρ-8ο, ψῇῆο, 

Δίου Ἐχαπηηηρ {Ππ6 ἰηϊεγργείδι οπβ ΒΟ ἢ ἴ,6 ΟἸεγο ἰῃ 1819, Νιποθηΐ 

Ϊη 1830, Ματγίϊῃ ἴῃ 1857, ᾶἃπα ἼΤδηπεγν ἴῃ 1870, δα ρΡὰΐϊ προη Ῥ]αΐο᾽ 5 

ἰδῆσυασο, ἤΠΑΠῪ δάορίεα (πὰ εἐχρδπαίίοη οἱ υρα 5 (1881) ἰμαΐ τῆς 

ΠΌΠΟΙ ψὰβ 21,όοο πᾶ οΪαϊπηιθα {πὶ ἴθ {ῃ6 πιαϊμοπιδίϊοδὶ ἰδ ]εῖ οὗ 

ΘΕ ΚΕγεἢ {Π15 ΠΌΤ ΟΓ ταργοβεηϊεα 6 σμαγϑξεο Ὅ5. Ξε Καβρι. 7[4Π|65 

Αάδπὶ, ἴῃ ἢ15 Κορμδίῖς οὗ Ῥίαίο, (ὐατατιάρσε, τ9ο2, Νοὶ. 11, ἡ. 2οό ἥ;, 

ἀύριοα νυν ρστεδὶ δοιυΐθηοϑα ἰπαὶ ἴΠῸ ΠΌΡΟΥ σοπίεμηρ] ας Ὁν Ρ]αΐο 

νὰᾺ5 12,0ὅο,ίοοο. Τῆς ἰβοΐογβ οἱ (ῃ15 πυροῦ ΗΠ ρΡγεοδί (Βαδγίοπίαν 
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Ἐχρεάμίοη οἱ {6 ὕηϊνενσήγ οἱ Ῥεμημεγίναπία, ϑεγίες Α, Νοὶ. ΧΧ, Ῥι. 1) 

[ουπα οἡ Βδρυϊοηΐδη Ἔχεγοῖθα Δ 0]εῖβ ἴῃ βϑς ἢ ἃ ΨΥΑΥ 85 ἴο 5δῆον [μδῖ ἱἰ 

ννὰ5 γεράγαεα Ὀγ ἰῃς Βδυ]οηίδη8 8ἃ5 ἃ πιγϑίὶς πα ρεγ. Ης Πο] 5 τῃϊ5 

ἴο Ὀε ἃ ςοπβτγιηδίίοη οἱ Αἀδηι5 σδ]ου]δοη δηα 4150 οὗ (ες Βαργυ)])οηΐδη 

οΥἰχίη οὗ {πΠ6 πυθεῖβ. νεη αεοῖς ΑἸἹΡεγίὶ δά 5 (016 Ῥιίαίοκίξολε 

Ζαπὶ αἷς Ῥγαζεσοίοησζαλί, 1, οἰρζὶς δηα ΜΝ ίεη, 1907), [μαΐ [86 Βαθγϊὶοηΐδῃ 

ΟΥ̓ ΣΙ ἢ 15 ἀεπηοηδίταϊεα, ΔΙ Πουρ ἢ ἢς αἰ θεγβ ἔγσγοτη Ὀυρυΐβ ἀπὰ Αὐδιῃ ἰπ 

{πὲ ἱπίογργείδίίοη οἵ {μ6 Οτσεεκ, γα θγδίηρ ἃ νίαν  ὨΪσἢ δε 5εΐ ἔογίἢ ἴῃ 
τ8ρό6 (δ 1ε Ρίαίοπίδοενε Ζαἠ) [μα ἴπ6 ἡ θεῦ ἱπίεπα δα 15 2592, ομδ οἵ 

{πε ἑδοίογβ οὗ :2,ρόο,οοο, δπ4 τεζεγγεα ἴο ἴῃς ργοσδϑϑίοη οὗ [π6 ἐα  Ϊ ΠΟΧϑϑ. 

Ἐρίουγυβ ᾿νε {Πτοὰρῃ (6 ρεγίοα οὗ {πε σοπαυσβίβ οὗ ΑἸθχϑηάογ 

ἴηε ατεαί. Ηε Ῥερδη ἰσδοῃϊης ἴῃ ΑἸ Π6Π5 ἴῃ ἴΠδ6 γεᾶγ 306 Β.Ὁ., βενθηίθοῃ 

γεᾶΓβ δίζεσ ἴῃε ἀδαίῃ οἱ Αἰεχαπάεσυ, δί ἃ {1π|ὲ θη {Π6 σμδηηεὶβ [σου ρἢ 

νος ἢ ΒΑΡυ]οηίδη ἰηβπθησεβ πιῖσῃΐ ρου πο ατεεοα ψ γα 4]} ορθῃ. 

1 15 ΒΟΔΥΟΘΙΥ ΠΕΟΘΒΑΓΥ ἴο τγεΐιίες Ὁ] ΟΠ 5 βίδίεπιθηῖ [πὶ ΟΟΠοΙεί ἢ 

ννὰ5 ἱπῆπεποεα ὈγΥ Βιαα ἢ Ϊ5πὶ (56 ἀθονα, Ρ. 27). ᾿ὈΠ]]οη ϑυρρογίβ ἢὶβ 

βίδίεπηθηΐ ὈΥ ΠΟ ἐχίεπαβα δραπιεηΐ, δπα ἰἰΐ βθαπηβ οἶεαῦ {πδὶ ϑυςἢ Ρδγ- 

411615 Ρείννεεη Ἐςο]εϑιαϑίε δηά Βιῃϊ5[]ς (δοίης 85 πιϊσῃὶ Ὀὲ οἱϊ6α 

ΤΕ ἴῃ 8}} ργορδὈ!γ' ἀὰς ἰο ἱπάερεπήεηΐϊ, ἱπουρῇ ράᾶγᾷ}16], ἀδνεῖορ- 

τηδηΐβ οὗ πουρδί. 

ΤῊΘ ἰδςί 15, 85 Εανναγά (αἰγά ({οίμγος οἡ ἐμ6 Ενοϊμοη οὗ Κε- 

ρίοη; Νο]. 1, Ἑἢ. νἱῖ, χ, ΧΙ, χὶν ) ορϑογνβά, (Πδὲ ἴῃ νϑγίοιιβ σβηΐγεϑ 

Ροϑί(ίνε δηα {πϑογϑίϊοα] γα] ρίοηβ να Ὀθθη ἀενεϊοροά ουΐ οἵ ρτπη- 

ἰἶνα παίΐυγα το] ρίοηβ, Δη4 (Πδὶ ΠΟΥ νου {15 μὰ5 Ὀθεη (Πς σᾶ56, ἃ 

5: ΠῚ ΙΪΔΓ σοῦγϑα οἱ δνοϊυτίοη, ἱπάερεπάεηϊ πουρῇ Ράγα}]6], τηᾶῪ Ὀ6 

οὈβεσνεά. ΤὍΤῆβδ ἰηϑδίδηςθϑ ηοϊβα ὈΥ (ἰαἰγά ἀγὲ Βυδάῃῖϑη, [π|44]|5Π|, 

δΔηα ϑίοϊςεϊσθημ. Τηδί (Π6 ρῥγ γα να, 8δη4, ἰο βϑοπιθ Ἔχίεηϊ, ἴῃς ῥτο- 

ΡῬΠεῖίο σοῃοερί!οη5 οἱ τε] ρίοη ψγεγε ἴο 15γ86}᾽5 ([Ὠἰπκίηρ, πα Πα 5 ρσον- 

ἱηρ ἰπδάδαμαία, ἄνθη Ῥείογε Οομοίοίῃ, (Π6 ΒοΟΚ οἱ 7οὉ αἰίεϑίϑβ. 

ΜΟΝΕΙῈ (0. εἴἷΐ., Ρ. 44 77.) Ἠδ5 αἰτοδάν τηδάδ σοοά ι1586 οἱ (Ιδἰγα 5 

ΡΠ ΠΟΙΡΙῈ ἴῃ 5μονῖηρ {Ππαἰ ΟΟΠ ΘΙ οί τοργεϑαηῖβ ἃ βίαρε ἴῃ (Π6 ἀ6- 

νϑ]ορπιοπηί οὗ [εν 5 τα] ρίουβ (πουρῇῃς Ρᾶγα}16] ἴῃ βοπηθ γεϑρεοῖβ ἴο 

διοίοῖσπι, [που ρῇ ἱπἀδροπάδηίϊ οὗ ἰἰ. 

ΤῊΣ Ρῥγίποῖρ]Ὲ τᾶὺ Ὀ6 Δρρ Θά ψ ἢ 1υ5ιςα, ἰπουρἢ ἴῃ ἃ [655 ἐχ- 

ἰεηἀ δα ψαν, ἴο {π6 ΠΚοηθϑβϑοβ Ὀείνεεη ΕΟ] ϑίαϑίθϑ δηα ΕἸ ΙΓ. 

ΔΥ̓ΒοΓα Ρῥγὶπ να ἴνρεϑ οἱ τε] ρίοιβ σοποθρίίοη εγα Ὀαρὶπηϊηρ ἴο 

με τοσαγάδα 85 ἰπδάἀοημπαίςθ, ἴ ννὰ5. παίυγαϊ [ογ τη ἴο ἢπά ἃ Κιπά 

οἵ 505] ἴογ ἃ {ἰπὶς ἴῃ (Π6 ἐἤοτγί ἴοὸ πλάκα {Π6 πιοβί ουΐ οἵ {Π6 

Ργοόβοηΐϊ πὰ αηα 115. [ΕΠ ΡΟΥΆΥΥ Ρ]δάβαγεβ. δε ἤᾶνα δἰγεδαγ 56θῃ 
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ἢον Βανγ!οπίδη ἱπουρῃϊΐ ρα55εα {Πγουρῇ {Π15 ρΡῃδβο, ἂἀηα ΗἩδτγοάοίι5 

[6115 ὰ5 (ΒΚ. 215) (ῃαὶ Ἐργρίίδη [Πποιυρῆϊ ραββαα [Ὠγουρἢ ἃ 51: ΠΉ}1 ΔΓ 

Ρῆδ56, ψῃϊοῃ σάνε Ὀἰσῃ ἴο {ῃ6 αἰιδίοπι οὗ συγ ηρ ἃ ΤΠΠΓΏΠΩΥ 

Ιου (ἢς [Δ0]6 δἱ ἃ [βαϑδί δη4 Ἄχῃογίίηρ ϑδοῇ ριιδϑί ἴἰο τάκ (Π6 

τηοϑβί οἱ ἢΪ8 ὁρρογίιηϊγ, ἴοῦ οὴθ ἀδΔὺ ἢ6 ψοι]ά, {|κ6 [Π6 ΠΊΓΏΓΏΥ, 

6 ὉΠΔ0]6 ἴο ρατγίϊεὶραῖε ἴῃ ϑυςῃ ἦογβ. ὙΠ15 ρΡοϊηΐ οἱ νἱϑν 5. α͵50 

ΘΧΠΙ δ ἰεἃ ἴῃ πδίϊνα Ἐργυρίίδη ροείσγ. ὅθε ΝΥ. Μὰχ Μ᾽ 

1Ποϑοςῥοοδῖο ἀον αἰΐοη ΑΙ φγρίον, 30--3ς. 

ΟὐοΠοΙθίἢ ταργθϑαηΐβ θοῇ ἃ βίαρε 'ἰη Ηδρτεν ἱπουρῃί. Ης ἀϊά 

ποῖ Ἰηνοηΐ {Π6 σοποδρίου οἱ δλδοὶ, ΜΓ ἢ ΔΡΡΘΑΓΘ ἴη ἢ]5 ὈΟΟΚ, ἃ5 ἃ 

ΡΙαςδ οἱ ἀἰδπ)α] Πα}[-σοηϑβοϊουιβηθβθθ. [1 15 (Πε6 οἱ δειμς σοποερ- 

[ἰοη, 561 [οσίἢ ἴῃ (η6 Βαρυ]οπίδη ροεπὶ οἵ 5 ἴαγ᾽5 1)εδοοηί (ΚΒ. Ν]), 

δηά ἴῃ ἴῃ6 ΟἿ᾽. ἴῃ 15. 145 ΕΖ. 325-38: ΔηΑ 15 Ἔνεῃ σεϊεγαϊθα ὈῪ 

5016 ἰαίε Ῥϑαϊ πηϊϑίβ (τύ. Ῥ5. 8819 τις), ΟὈΠΕΙοΙἢ 5. ροϊηὶ οἵ 

γεν 15 ἃ πδίιγαὶ Ἔνοϊυίίοη, {Ππεγείογο, ἰσοτ 15Γ8 6] 5 θοῦ ἰπουρῃί 

--αἂ παΐίυγαὶ 5 [πὶ ΙΓ ἢ ἴοοῖκ ρΪαςα ἴῃ Βαρυ]οηϊα οἵ 'ῃ Ἐργυρί. 

ΤὨα ἀνοϊαίίοη οἵ ἰΠοιυρῇϊΐ ἰὴ αστεθοα πᾶῪ ἃ5 παίαγα ν ἤανα ργοαμςεά 

Ἐρίσυσι5. ἢ εἰπε Οὐομαίθίῃ οὐ ΕΡίσυΓιιβ ννὰβ ἴῃ Δ ΨΥ ἰη- 

ἀερίεα ἴο (ῃε Βαργυ]οηίΐίδη ροεῖ, 1 ννὰ5 θδοδιιβε [ῃ6 ἀενεϊορπηηεηΐ οἵ 

{πουρῃΐ ἴῃ {ΠΕῚῚ σοϑραοίνα σοι {165 τηδάθ ἢ15 σοΠΟΘΡΌΟΠ5 οἱ [16 

γν ]σοπλα ἴο την Ηδῦτον δηα ατεεῖκ τηϊηα5. 

ΤῊδ ὈοΟΚ οἱ ἘοΪεβιαϑίθϑ τεργοβθηΐβ, (Π θη, δη οὐἱρίηδὶ ἀδνεῖορ- 

τηδπί οἱ Ηερτον {πουρῃΐ, ΠογουρΪν ϑαπλίς ᾿ῃ 115 Ροϊηΐ οἱ νίδνν, 

δηὰ αυϊΐς ἱπαερεηάεηίΐϊ οἱ Οατεεῖκ ᾿πηἤπιθηςο5. 

ΜΌΝΕεΙς Βᾶ5 ροϊηίθα ουἱ (οοίεδίαδίεδ, ΡΡ. 45 7., 50 57.) μα΄ τγογα 

Γ64] δ ν οἱ ἱπουρῃΐ οχὶϑίβ θείννεεη Οομοίοῖ ἢ δηά Χεπορῆδηςβ οὗ 

Ο(οΙορθοη, ογὔ Οομοίεῖῃ ἂπα Ῥυγγῆο δηά [ῃ6 ϑοερίϊοβ, ἤδη Ὀεΐννεεη 

ΟΟοΠοΙθἢ πα {ἢ δίοϊςβϑ. ΜΌΝΕ, μοννενοσ, τσ μεν ἀξοϊαγοα {παῖ πὸ 

σοηΐδοΐ οὐ {π6 ραᾶγί οἵ Οομεϊείῃ ψΠ ἢ οἰ πεσ οὗ {Ππ6586 ΡΠ Σ]ΟβΟρ 65 σϑη 

ΡῈ πιαϊπίαϊηθα. Ὅῆε ϑοδρίϊοβ σνεῦα ἰῃ {Π6}Ὶ ψαῪ 85 ἀοργηηδίϊς δηα 85 

Οτθοκ 85 (με ϑίοϊοβ. οὔ Ερσυγοδηβ (ζ΄. ΖΕ]]οσ, ορ. εἷϊ., ςτ4--κ563), ΜΜΏ16 

ΟὐΟΠΕ δ 15 ποσουρηὶν ϑεπλῆς. 

δη . ΤΗΕ ἹΝΤΕΟΕΙΤΥ ΟΕ ἘΓΟΙΈΕΘΙΑΘΤΕΘ. 

Τί 15 οἰθαγ ἔγοπὶ ναὶ ἢὰ5 Ῥδθθη βα]4 ἰὴ ὃς (μὲ ἴῃ6 τηοβί ἀἴνοῦβα 

ΟΡΙΠἰοη5 Ροη (5 Ροϊηΐ Ἔχ ϑί διηθηρ βοῆοϊαγθ. (ΟὈγΠΙἢ δηά Ὁ ε- 

Δαηρ, οἡ (6 οὴ6 ἢαηά, τηδϊηίδἰ ηἷπρ νἱρογσοιϑιν ἰῃ6 Θηςγα ἀηΥ 
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οὗ {πΠ6 ψουκ 85 ἰΐ βίαπαβ ((οση}}} σοππίηρ [Π6 σοσκΚ ομα οἱ {π6 

στοαΐεϑί {ΠΡ 5 οἱ Ηδῦτεν [411}}, 16 διερίγιεα δηά Ηδυρί, 

δ {Π6 ΟἴΠΕΥΓ δχίσεμηθ, τορασγά [ῃ6 θΟοΟΙ 85 {πε ργοάυοί οὗ 50 πη ῃΥ 
μαηά5 {παΐ ἰἴ5. οὐ ρίπ] ἔβαίισεβ ἅτ ΘΓ γοὶν ορβουγεα. Τῆς ἰσαῃ 
Μ11 θὲ ἰουηά ἴο 116 ϑομενῃογα θοΐνγθθη {ῃ 656 ἔνο δχίσομμθϑ, δηά 

ΒΟΠΊ ΘΟ Δί ΠΘΑΓ͵ΓΘΓ (Π6 ΓΟΥ̓ΤΔΕΓ (ῃδη [ἢΠς ἸαςίοΓ. 

ΤῊ {{Π|6, “ἢ. τ', “ὙἼΠ6 ψογάβ οἵ Οομα θείῃ, βοη οὗ Ὠανὶά, Κίηρ 

ἴῃ 76 Γι 5416Π1,᾽ τᾶν τ δα Ϊγ θῈ στδηίθα ψιτΠουΐ ΠΟ ΓΟΝΟΥΘΥ ἴο Ὀ6 

[Π6 ψοΥΚ οἵ δῃ βαϊΐοσ. Τὴδ δηδίορυ οἵ [Πδ {Π|65 ἰο (ῃ6 ρῥγορμοίϊς 
ὈοΟκ8 πᾶ κα8 (15 ργοραῦϊθ. Το (ῃ15 βϑᾶπηα δαϊῖοσῦ γα Ῥσόρδ  ]γ 

ονα ἴῃ6 ψογαβ ““ϑᾶγ8 Οομο οί ἢ ἴῃ 12 757 δηὰ 128. Τῇ νυ] ῸΓ 

οἵ [ῃ6 ὈΟΟΪΚ 51 14}}γ 5ρ6 8 8 οἵ ἢ πλβ6} ἴῃ (Π6 βγϑί ρδεβοη (866 τ'" 
21. 15..18. φῖξ, 16. 41. 4. 1 ςΙ8 6: γ15. 38. 36 διο. 16 οἷ" 11. 13 105). Τῆρ 

ΜΟΓα5 “5ϑὰγ8 ΟοΠα εἰ ἢ ̓ Ἰηϊεστιρί (Π6 στηγίῃπη ἴῃ 1" ἀπά 128, ψ ἢ1]16 

ἴῃ 75 [Π6Υ δοίμα!]ν ἱπίογτιρί ἃ ἀἰβοουγβα ἴῃ (Π6 ἢγϑί ρϑβοῃ; γγ6 

σοποϊαάςδ, ἐπεγείοσγο, (αὶ {πο ἀγα ργοῦδθὶγ δαἀϊίοτῖα]. Εὐτγίμεγ, 

ἢ. 125 19, ΜΏΙΟΠ ΒρΘᾶ ΚΒ οὗ ΟΠ] ἴῃ {Π6 (Ὠἰτά ρούϑοη δηά ργαίβαϑ 

ἢ15 ΨΟΥΚ, 15, 8ἃ5 ἃ ΠΌΠΟΙ οὗ τοσεηΐ ἱηἰουργοίουβ πᾶνε 566η, ἀοι 6655 

[ῃε ννοσκ οἵ ἴῃς βδαἀϊίοῦ αἰθϑο. (Ὦ. 12" 12, σῇ ἢ ργαῖβοϑ ([ῃ6 ψοσκ οἵ 

ἴ5γ8 615 156 6 ἴῃ ρΚΈΠΕΓΑΙ, Δηἀ υἱΐεγϑ ἃ ψαγηΐηρ ἀραϊηβὶ τοδάϊηρ 

οἴμεσ Ῥοοῖβ (2.6., ρσόορδθὶν Ῥοοκβ ουΐδιάα {ῃ6 ΟἽ. σΔΠΟΠ), 15 

αἰ5ο ἰγοῖὴ {ῃ6 Παπά οἵ δῃ εαϊΐοσ οὔ ρ]οββαίουσ. ΜΟΝΈΕΪα αβϑίρῃϑ ἴΐ 

ἴο (ῃ6 Ποκηία ρ]οβϑαΐου, θαΐ 1 566 15 ἴο τὴ Ργόῦδ 0 ]6 (παΐ {Π6 ἔννο 

ΔΙ ΓΘΔ]Ϊν οη6. 1 οδῇ 8566 ΠΟ ͵τδᾶβοη [Ὸσ οδ]]Πηρ ἴῃ (ῃ6 δἱά οἵ 

ΔΠΟΐΠΟΙ ΤΊ ΕΓ δἱ {Π18 ροϊηῖ. Τὸ ἴπεθ6 ψὰ τηυβίὶ δα [ῃ6 ψογάϑ, 

“Ἐπά οἱ αἀἰδοουγβθα 41} ἢὰ5 Ὀδθη ἢραγά,᾽ δ (ῃ6 θερίπηΐηρ οὗ 12", 

ΜΜΒΙΟ. τηᾶγΚαα [ἢ6 σοποϊβίοη οὗ (ῃ6 ῬΟΟΚ 85 {ῃῈ Ποζρια βαϊῖοῦ 

Ἰεῖ{ τ. (Εογ γδαβοῃβ, 566 οὐὶί. ποΐβ οἡ 123). 

ΤΠ πον ψγὰ σεπιονα ἴπ656 δαϊίογία! ννοσγάβ ἀηα βϑηΐθηςσθϑ, 5 {Π6 

τεϑί οἵ (ῃ6ς ῬοοὺΚ ἃ υηἱϊΐγῦ Ασα {Πεῖὲ ΔηΥ υἰογαποθϑ 50 σοηίσδάϊο- 

ἴΟΥΥ παῖ {Πα Ὺ οου]ά ποῖ μάνα θδδη υἱΐογεα Ὀγ {Π6 βϑαπηα πλϊπάΡ [ἢ 

ΔΠΒΘΜΘΙ ΜῈ Τητιδί Ἔχαῖηῖηθ (ῃ6 θοοΚ. ΤὨγουρῇ (ῃς ἄγϑί ἔνγο σμᾶρ- 

ἴ6γ5 (ῃ6 {πουρῃΐ ἔονν5 οἡ σοῃμηθοίθαϊν, 85 πηοϑί ἱπίθγργείογβ μᾶνα 

ΓΕΓΟΡΏΪΖΕΑ, ὉΠ|}} νγα σοπὴθ ἴο 235, δ η νὰ ΒΔ 6 η]Υ σοῖς ὩΡοη ἃ 

Βε η{πιδ6ηΐ ὙΥ ὨΙΓἢ 15 1η αἰγεςί σοηἰγδαήϊοςίοη ἴο πηοβί οἵ {(Π6 βἰδίθπηθηῖβ 

ΜΠΙΟἢ ἤᾶνα ργεςοθαδα ἰΐ ἰῃ (Π6 σμδρίεσγ, ἃπ4 ψῃϊςἢ σοηϊαϊηβ {6 οἵ- 

(ῃοάοχ [εν ]5ἢ ἀοοίτίης οὗ Γενναγάβ ἀπά ρα πἰβηπηθηΐβ. [1{ 15 Ἰπσοη- 
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σαίνδὈ!]ε (πὲ ἃ ντ θοῦ βου] σὰν ἴῃ {Πῃ6 5ᾶπ|ὲ σῃδρίοσ, {πδΐ [Π6 ννΐῖβα 

ΙΔη δηά {Π6 ἴοο] πᾶνε {Π6 βϑαιηδ ἴαΐθ (2:6: 15) δηα [πδΐ {Π6Ὶ6 15. ἢῸ 

σοοά Ραΐϊ οαἰπηρ ἀπά αὐ Κη δηα Θη]ουηρ ΟΠ Θ᾽ 5. 56}1 (253), δπά 

αἶθο βᾶῪ {μα αοά ριυπίβηθβ ἴΠ6 βίππεν δη4 τενναγάβ {πε ροοά (25). 

γε δοςογάϊ ρον ἅγὰ σοιῃρε]]δα ἴο σοηο]αάα {Ππᾶΐ 235 σοΙη65 ἔγομῃ (ῃ6 
Πδηά οὗ ἃ (μας! οὐ ον βῃ οὐὔϊμοάοχ ρ]οβϑαΐουῦ, οβα ΡΒ] οθορῆΥ 
οἵ 16 νγὰβ {πδΐ οἵ {μ6 ῬΉΑΓ5668. 

Ἀ1ἃ ἐἢ]5 ρ]οβϑαίοῦ δα δὴν οἴου ρᾶβϑϑαρεθ ίο {πΠ6 Ὀοοϊ ἡ Τί να 

βηα ΔΩΥ 5: 1114 βαη δ ηΐθ ΠΙΟἢ Ἰηἰογσαρί δηα σοηίγαασ!ςΐ {ΠΕΙΓ 

ςοηίΐοχί, 6 πιϑὲ σοηοϊπάς ἰμαὶ μα ἀΪά. ΜΟΝΈΕΙῈ ΠοΙ]ά5 {μδΐ ςἢ. 

34:50. “((σοά Βαίῃ ἄοης [ἴ ἰΠμαΐ δ τλᾶγῪ θαυ Ὀδίοσε ὨΪμῚ,᾽᾽ 15 ϑυςἢ ἃ 

δ᾽οββ, θαΐ ἴῃ {Π15 ἢ6 βεεπὴβ ἴο π16 ῃηϊϑίδκεη. Τδαδΐ (ἢς τηγϑίοσϊοιιϑ 

Δηα ἱποχρ σα] Ῥεῖηρσ ψῆοπὶ ΟοΠο θίἢ σοηϑίάογεα (οὐ ἰο Ὀ6 

5Π0]4 νυ]5ἢ τηθη ἴο ἴϑᾶγ Ὀεΐογα ἢ1η1, 15 85 σοηβοηδηΐ ἴο {π6 ἱπουρῃί 

οἱ Θολιοίοι, ἃ5 ἴῃ ἃ ἀἰδγεηϊ βθηβ8 ἴο (μαΐ οἵ {πὸ Οπμαςίά. ϑεηῖι,- 

τηθηΐϑ 5 ΠΉ}1ΔΥ ἴο [ῃο56 οἵ “ἢ. 225 ᾶἃγθ, ποννεῦ, ἔουπά ἴῃ 4:7 7185: 
460. 29 820. 84. δ. δ4. 11-18 1190 1218. 1 (τοιὰ {(πῃ6 νψογάς9 “ἴδασγ αοά 

Δα πςΦ. ΑΤΙ {πε586 Ὀγεαῖΐμα [ῃ6 ϑᾶῖὴβ ϑεηςπηθηΐθ δηα ΟἰΠῸΓ 

Ἰηἴοσταρί ογ σοηίγδαϊοί (Π6 σὨοῖ ἰθδοῃϊηρθ οἱ [Π6 ὈΟΟΚ, δηά ἴῃ 

Ιηοβί οᾶ565 ἀο θΡοίῃ. Αϑ (ῃε6 ἰαβί οἵ [Π656 ρίοββεϑβ [οὐπηβ ἴΠ6 σοποὶὰ- 

βδίοη οὗ ἴῃη6 Ῥοοκ, σοπληρ αἴζεσ (ῃ6 σοηοϊ πα ϊηρ Μγογαβ οἵ {Π6 φαϊζογ, 

ψ6 σοπο]άδ {παΐ (ῃς6 Οἰας14 ρ]οπϑαίοσ᾽ 5 ψὰ5 {π6 ἰαϑί ῃδηά ἴο δῃηηο- 

ἰαΐε ΕοοἸοβϑἰϑίθϑ ἃ5 1( βίδ "45 ἴἢ ΟἿ σάποη. ΤῸ (Π6 Οασιά ρ]ο5565 

{π5 εηυμηογαίθα, ΜΟΝΕΙῈ ψουἹὰ δα κ"-τ, [ῃ6 ραββϑαρα οἡ σαϑῇ 

γον 5. [566 2Ο γϑάβοῃ, ποναυεῦ, ΨὮΥ [(ῃ6 ψΠΟΪῈ οὗ [Π15 ραββᾶρθ, 

δχοθρί {86 ἔνγο δ]] υβίοῃϑβ ἴο ἀγδαπηϑ, τηδὺ ἢοΐ Ὀαϊοπρ ἴο ΟΟΠΕΙ βίῃ. 

ΗΙ5 νίεννβ α1ἃ ηοΐ Ἔχοϊπάδ (Π6 ννουβῃὶρ οἱ ἀοά «]ορείμεσ, ἀπα {Ποὺ 
ψγΟΙ]4 πδίμγα!]ν Ἰεδα πη) ἰο ἀδποῦηοα 5ηδιη ἃηα ᾿Πϑἰ ΠΟΟΤΙγ ἰὴ τα- 

Ἰρίοη. ὙΠ ομΪγ γα] ἀγριχηθηί ἀραϊηϑί [86 ρϑηυίπεπδϑα οἵ (ῃΪ5 

βϑοίίοη 15 (παῖ [{Ἰπίεγγαρίβ ΟοΠ οι ἢ 5 τε Πεδοίίοηϑ οἡ ΡΟ] ἰς 4] αβαΐτϑ, 

ἴο ψΜΪσοἢ (μ6 ῥγεσδαϊηρ δηα [ο]]οννὶηρ ΘΟ ΙΟἢ5 ἀγὸ ἀθνοίβά. Νο 

δησθηΐ [ον, μονγανεῦ (εχοαρί Ροϑϑιρὶν (πΠ6 Ῥγιϑγ Υγιΐογθ ἴῃ (ἢ6 

Ῥεηίαίθυς ), ἰεαϑί οἱ 411] αἰ βἢ, 15 ϑυ ΠΠσ  ΘΠΕ]ν σγϑίθγηδίς ἴῃ (6 

ΔΙΤΑΠρΡΕΠΊΘηΐ οἱ 15 βεοί! ΟΠ 5, 50 ἰῃδί (Π15 ἀγριηδηΐ σδη γθα]}ν ΡῈ οἵ 

ψοὶρῃΐ ΠΕΓΕ, 85 ΠΈγθ, ποΐ ἃ β'πρ]6 νϑῦβα θαΐ ἃ ΠΟ]Ὲ βϑοίίοη ἰπίεγ- 

γΘη65, Δη4 ἰῃαΐ ββοίίοη 15 ποῖ οἡ ἴΠ6 οἷα ουΐ οὗ Παγηηοην ἢ 
ΟΟ ΑἸ ε ἢ 5 ροβιίίοη. ν. 3 δηᾶ 7", πονγθνοσ, ἰηϊοσσαρί ΟοΠο οἰ ἢ 5 
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{πουρῇῃϊ, δηα ἀγα οαϑί ΠΊΟΓΘ ἴῃ 1ῃ6 ΤΟΥ] οἵ {πε ηαδἤαϊ ργόνοσρ5. νε 

σοηοΪμαα, {πεγείοσγε, (μὲ {Παὺ ψνογα ἰηἰγοάποξδα ὈῪ 5οπΊ6 ΨΥ ΘΓ ἢῸ 

γν85 Ἔ5ρΘΟ ΙΑ ]γ Ἰηἰογθϑίθα ἴῃ τὐὐδ 4072) ΒΥ] ηρ5 σαϑί ἴῃ ἃ ροδίϊς ἔοσμ. 

νὲ τηιιδί ποχί ἸπαΌ γα ἡ Ποῖ οΥ [Π6Γ6 ΤΥ ποῖ ὈῈ ΟἴΠΟΓ Ῥσοόνογθ δ) 

βαυηρθ 'η ΕΟ] ϑαϑίθϑ ΜΠ]Οἢ 50 ἰηΐευτιρί (ῃ6 δγρυπηθηΐ οἱ ἰῃ6 

ὈΟΟΚ 85 ἴο τᾶ 6 1ἴ Π ΡΟΒ51016 {Παΐ [ΠοῪ ὅμοια ἤᾶνα θδθη ἱηβθοσίβα 

Ὀγ Οομείείῃ ῃἰπηβοὶῖ. Α σάγοῖα! βἰυθαγ οἱ {πῸ νοῦ σοηνίησθβ τ.5 

{πᾶ {πΠΕῚῸ ἀγθ, δηά [Πδΐ (ῃ6 [ο] ον ηρ Ραϑϑαρθϑ ἃΓῸ 5ΌΟΙ τοϊδ 001 ΟΥ 
ἩῸορρια 9]οΘ5565: 45 55: 15. 715.. 8.. δ. 6:9. 11. 12..19 8: ο17- 18. τοἱ -ἢ. 8-|4ν. 

15..18.19. ΤῸ {Π6596 ρᾶββϑαρθθ ΜΟΝΕΙῈ ψου]α δαά 495-13, ψν Ποἢ 51ερ- 

[το δηά Ἡδυρί αἷβο τεραγά δ5 ρίοββϑεβ; θυΐϊ (ἢ6 νϑῦβθβ, ἱῃποιρῃ 

ΡΓΟΝΕΙΓΌΒ, ἃΓῈ 50 Δρρσοργίδίβ ἰο (ῃ6 σοηίεχί {μαΐ 1 σαπηοί ρογϑιιδάθ 

ταγ 56 1 {Πδΐ ΟΟΠΕΙθίἢ αἸα ποῖ αυοίε πε. Α5 ψα δᾶνε βθθὴ ἅβονβϑ, 

(ῃ6 οαϊίοτΣ οὗ (ῃ6 θΟΟΙ νν85. πγι ἢ Ἰηΐογαϑίθα ἴῃ [Π6 νου οὗ [ἢ6 ννῖβ6, 

Δη6 [{ 15 φυϊῖα ροβϑῖθ!α (δι [πΠ6 ργονεγθίαὶ ρίοβϑοϑ }υ5ὲ δηυπηογαϊθα 

ΕΓ ἰηἰτοαπορα Ὀγ πηι. ΤΏΘΓΕ 15 ΠΟ ΠΕΘΟΘβϑιίυ, {πογείοσο, οὗ 500- 

Ροβίηρ [Πδΐ τηοῦε ἴμδη ἴννο μα η45 ἢᾶνα τηδάς δα αι οη5. ἰο Εςο]6- 

οἰαϑίθϑ ϑίποα ἃ [οἷς [ῃ6 μαηαϑ οἵ ΟὐΠεϊοίῃ. Οἠδ νὰϑ δὴ βαϊΐζογ. 

ἄδαρὶν ἰηἰογοϑίθα ἴῃ (6 Δ ΠΙΒαΌπὶ Γογαίαγα, δηα (ἢ6 οἰμοῦ ΠΟ 

σᾶτη6 αἰζοσ ῃἰτα, νγὰ5 ἀθβερὶν ᾿ρι θα ἢ (Π6 ϑριτΐ οὗ 1πΠ6 Ῥματί- 

5665. ΤῊΣ ἢγβί βαϊίεα (Π6 θοοΚ Ὀδοδιιβα 1ἰ ἰοστηθα δὴ ἱπηρογίδηϊ 

δαἀάοη ἰο {ἰπ6 ββδαοιῃ 1Δλιεγαίαγε, ἀπ Ροβϑιῖγ, ἴοο, θθοαιβα Π6 

{πουρῃΐ ἴἴ ἃ ψοσκ οἵ ϑοϊοπιοη (866 οἡ 125). Τα ϑεςοπά, βπαϊηρ 

Β5ῈΟἢ ἃ ψΟΥΚ δἰγρυΐεα, ἃ5 ἢ6 ϑιρροββά, ἰο ϑοϊογηοη, δα ἀβθά ἢΪ5 

βἼοββοβ, θθοδιιβα 6 ἱπουρῇΐ ἃ ννύοηρ ἰμαΐ (ῃ6 στεαΐ πᾶῖης οὗ ϑοῖο- 

ἴὯοη ὅπου! ποΐ ϑυρρογί {μῈ ογἰμποάοχ ἀοοίγίηεβ οἵ {π6 {{π|6. 

ΤΠς πηδίογιαὶ, Δἀἀδα ὈΥ {Π656 ρ]οβϑαίογβ: ἃ5 σδίδ]οριιθα ἃβθονυσ, ͵ἰ5, 

Πονγανεσ, θαΐ ἃ 5π14}} ρατί οἱ [6 τηδίοσγ αἱ] ἴῃ (ῃ6 ὈοοΚ. 

δ8. ΟΟΗΕΙΕΤΗἾ ΒΒ ΤΗΟΌΟΘΗΤ ΙΝ ΟΥΤΙΙΝΕ. 

ΤῊΘ ῬοΟΚ ορεηθ ψΊ δη ᾿πἰγοάπσίοη ΟΥ ῥγείασα (ςἢ. 11-1) ἴῃ 

ΜΙΟἢ ΟΟΠοΙθίἢ 865 ἔοσίῃ ἢΪ5. σοηνιοίίοη {Πδὶ ἀνεογυίπίηρ 15. να ΐῃ. 

116 ἀπα 1ῃ6 ῬΥοσθβ565 οὗ πδίυσα ἃγ6 Δ δηα 655 Δηα πηθδηϊ ρ]655 

γερείοη. Μρη ἃΓ6 ὉΠΟΟΏΒΟΙΟΙ5 οἱ {Π6 ταρείοη, Ὀθδσαιιθα ΘΟ 

σοηογαίοη 15 ἱσπογδηΐ οὗ [6 βχρϑγθηςθβ οὗ [ῃ6 ρεῃθγαί!οηβ ΒΟ ἢ 

πᾶνε σοηα Ὀεῖοχγα ἴἴ. 
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Α5 1πουρῇ ἴο ρῖνε ἃ ἀδιηοῃβίζαίζοη οὗ ἴῃς {Π6515 οὗ (ῃ6 Ῥγείδοβ 

ΟὐοΠΕΙβῃ, ἴῃ 16 ποχί βϑοίίοη οἵ {Π6 ῬοοΚ (1:2-229), ἡδγγαίθϑ ἢΪ5 6χ- 

ΡΕΠθηΐβ, πη ογ [Π6 ἀϑϑιπηεα σμαγαοίεῦ οἱ Κῖηρ δοϊοιηοῃ, ἴῃ βεεκ- 

ἰηρ 588 {ἰ|514ςἰ!οη ἢγϑί ἴῃ νν]βάομῃ (112-59), [ἢ η, ἴῃ τηδίθγιαὶ δηά βεη- 

5114] [Π1ηρ5 (2"-11), πεχί, ἴῃ (ἢ ν᾽γίι65' οὗ [οΟ]]γ (2:3-11), δηα Ἰαϑί]γ, 6 

βίαϊεϑ (2:5-22) [Π6 σοΟΠΟΙΙ5ΙΟΩ5. ἴο νυ] ἢ ΠΪ5 ναῦο5. ἜΧρουι πη ηΐβ 

ἢανε ἰεά. Τῆδβα σοποϊ υϑίοῃϑ ἃτα ἰῃδΐ [Π6ΓΕ ἰδ ΠῸ ρουτηδηθηΐ 58[15- 

[δοίη ἰῃ ΔΩΥ ΚΙπα οἱ δαγίῃ]υ δοί νυ. ΑἹ] ἰαβροσ 5. δἰῖΚα ναϊη. 

ἼὝΠΕΓΕ 15 ποῖ ηρ Ὀείίεγ [ἤδη ἴο δδΐ 8η6 αὐ ηκ δηα ραϊη βυςσ ἢ ΔηΪΠ1)4] 

58 [1580 10 ἃ5 οη6 σὴ Ψ 816 16 ἰαϑῖβ. ΤΙΝ 15, 1{15 (πο, ναΐη, 

1.6., Πεοίίηρ, Ὀκὰΐ 11 15 [6 ΟΪΥ ΓΑΥ οἱ βαιἰϑίδοϊίοη ἴῃ ἃ νου] οἵ νδὶῃ 

[ο1] δηα ἰταηϑιίθηΐ ΡΠΕΠοιη6Πᾶ. 

ΟΠ οί ἤθη Ρῥγοςεδαβ (3:-16) ἴο ἜΧΒΙΡΙ πηδη᾽5 Πα] ρ] θη 655 ἰῃ 

[Π6 στὶρ οἵ ἴῃοβ6 ἰαννβ νϊὶ ἢ (σα [85 εϑίδ 56. ἩμυπΊδη δςίϊν!- 

[165 4Γ6 1Ππη164 ἴο σεγίαϊη {ΠΠ|65 8ΔΠ6 Θά ϑοηϑ ἴῃ Γῆ ΙΔ ρο65 ἢἰ5 

116 τουηα ἀοίϊηρ ΟἿΪΥ ψῇαΐ ΟΠ τάδ ἤᾶνα ἄοηα Ὀεΐίοσθ. Ηἱἰ5 

Ὠδίαυγα οΥ65 ουἱ [ΟΥ̓ σοπιρὶοείς Κηον]εάρε οἱ (Π6 ψοσῦκβ οἵ σοά, Ρυϊΐ 

(σοα [45 ἀοοπηδά πὶ ἴο Ἰρῃοζᾶηςθο, 50 (Παΐ {π6 Ὀδϑί μ6 σδῃ 40 ἰ5 ἴο 

οαΐ δηά ἀσηκ Δηα ἱρῃοσδηῖὶν ρεὶ ψμαΐ {16 Θη]ογμηθηΐ 6 οδη 

ΜΙ {Π6586 ᾿ἰ πη! αςοη5. ΤῊ ΡΠΙΠ]ΟΘΟΡΩΥ ψνὨ]Οἢ 15 [οσ (Π6 ϑοσοηά 

{ἰπια τερεαίθα ἤεγα, ὑβᾶσβ ἃ βιγικίπρ σθϑοηθίαπος ἰο πα οἵ (Π6 

ΕἸ Ραμ ϑἢ [ταρτηθηΐ χψυοίεα ἀρονα. 

Α ϑθοίίοη ἤθη [ςῺΟ]]ονν5. (3:5-22) ἢ ἢ 15. Ραΐ Ἰοοβοὶν σοπηροῖθα 

ΜΓ (η6 Ρῥτεσδαϊηρ, τὰ ΙΓ ἢ ΟΟΠ ΘΙ θίἢ ἀγριιθβ (δὶ [Π6 ΟΡ ΓΘβϑΙΟἢ5 

οὗ Βυμηδη ρονεγηπιθηΐ ἀηα ἰἢ6 1Π]ι5{1.65 οἱ Ὠυπηδη σουγίβ ΡΓΟν 6 

{Ππαΐ πχθη ἅγὸ {πὸ ββαϑβίβ, δῃηά (ῃς8 ἰδαςί {Πμαΐ Ὀοίῃ Ἔβχρϑγίθηςε (6 ϑᾶπὶδ 

ἀεαίῃ, δηά γείαγη ἴο {Π6 βαπγα ἀιιβδί, σοηβγπη5 (158. Ιττηογία Πν 5 

ΒΌΓΗ ἃ 4ιθδϑι οηδΌ 8 (Πἰπρ, μα Δηοῖ ΕΓ ἀγριμηθηΐ 15 Του [ΟΥ̓ (ἢ 6 

ϑϑηλ τς (Προσγ ψϊ ἢ (ἢ6 Βαρυ]οηΐϊδη ροεί παᾶ [ογπγα!αίθα ἰοηρ 

Ρείογε Οομεοίθίῃ, (παῖ (Π6 Ὀδϑί οὔθ σδη ὁ ἰ5 ἴο τῃακα [Π6 τηοβί οἵ 

[Π6 ῥΓϑβθηΐ. 

Ετοπ ἴῃ ρεηεγαὶ γα ἤδοιίοη5 βυρρεβίθα ὈΥ ὀρργαϑϑίοη δηά [η}115- 

(ἰς6, ΟΟΠ ΘΙ θίἢ ράβ565 ἴῃ (6 ποχί βεοίίοη (4:-12) ἰο ἃ Ἵοἰόοβεσ Ἴχαμηϊηδᾶ- 

το οἱ πηδη 5 ἱπῃυηδην ἴο τηλη, ϑρθακίηρ ἢγδί οἵ (6 ραίΐῃοβ οἵ 

[πΠ6 ΟΡΡγεϑϑίοη οἱ (ἢ6 ψγεὰκ Ὁν ἰμῈ ρον, ἤθη, οἱ 1[ῃ6 δῆνΥ 

ογθαῖθα Ὀγ τίναϊγν, δηα, ἰαϑίν, οἵ {Π6 ἸΟΠΟΙῪ τη 5 5. ̓ ΠΠΠΔ ΗΠ Υ ἰο 

ὨΙΠη1561. Ηδ οοπίρδηϊβ ὨΙΠ561{ ἤοτα (ἢ ἃ ϑἰαϊοιηθηΐ οἱ [αςί5; ἰῃς 
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σοποϊιβίοη ἰο Ὀ6 ἄγαννῃ ἔγομη {ΠῈπὶ μαα "εδη βἰαϊθα αδἱ {ῃε επά οἵ 
ςἢ. 3. (ΟἿ. 41:19 βεῖβ ἰογίῃ (ῃ6 νδηϊν οὐ ἰγαηϑιθηΐ πδίαγε οἵ ροριι- 

Ἰατιγ 85 Ἔχ θιοα ἴῃ (ἢῃ6 Ὠἰδίογυ οἱ ἵννο γοιηρ ἀπηδιηδα Κίηρϑ. 

ΤῊς βἰαίειηθηί βυρσροϑίβ (αὶ (Π6 δοῖὴθ οὗ μυτδη ΡΊΟΓΥ 15 Ἔνθ ΠΊΟΓΕ 

ναὶ [ἤδη Οἰ ΠΟΙ [ΟΥΠ5 οἱ Ὠυπλδη ΔΟ ΝΥ. 

Τη «ἢ. ς'-᾿Ο ΟΠ οίῃ οὔεγϑ ι15 ἢ15 πλοϑί ἜἘχί Πα 64 γεπηαγκϑ ΠΡΟ τα- 

᾿ρίοη. Τῆς ἴννο ρίοββϑθβ (σ᾽ δηᾶ 75) οἡ ἀγεᾶπ)5 (ὁ ποΐ ϑῈγΙ ΟΌΒΙῪ 

ἱπίογγαρί (η6 ἢἤονν οὗ Ὠϊ5 ἰπουρῃί. Ηες μαά ἴῃ οἢ. 23 τενϑαϊθα ἢΪ5 

σοηοορίίΐοη οἱ Οοά 85 ἃ ρονθγία! θεΐηρ, νῆο ΚΕΕΡ5 τηδη ἴῃ ἱρῃοσγαησα 

(311 ἐῃιγθπαβα (εχ), ἀπ γγῆο ἢδ5 ΟσἸΓΟυ βου 6 α τηδη ἴῃ [ῃ6 ἱποχ- 

ΟΥΔΌΪῈ πη 6565 οἱ [αἴς, 50 [Πδΐ πηδη πᾶν ἴθαγ ἢ. Νον Οοδείθίῃ 

θο065 οἡ ἴο σοι η56] ορεβαΐθηςθ, σενογοηςθ, δηά ἃ [αἰ {Π{ὰ] ρογίοστη- 

Δης6 οὗ Οἡεἶ5 σονθηδηίβ ἢ ἀοά. Ηἰ5 σοποορίΐοη οἵ (οά [5 ἀατκ, 

θυΐϊ δυςἢ το] ρίοη 85 ἢθ Ὠδ5 18 ϑίῃσεγσε. ΟὐΟΠο θἢ ἢδ5 πὸ ἰο] γα πςθ 

ἴοσ ΒῃΔΠΊΒ, ΠΟΥΓ βυμιραίῃυ ἢ [Π6 ΟΠ] ννΟΥβΠΙΡΡΟΓ ΠΟ ἰπ ἃ πιο- 

πηξηΐ οἱ [γΓρῃϊ ΜΝ} σονοπδηΐ ἢ (οὐ ἴογ Δηγίῃϊηρ, ἢ ΟΗΪΥ ἢδ τηδῪ 

Ἔβοαρα (6 προ παϊηρ ἀδηρεγ, πα {ΠῈῃ σὸ 15 νᾶὺ ἂἃπα ογρεί ἰΐ 

ΜΏδη (Π6 ἀδηρεγ 15 ραϑί. Δ μαΐ ἴῃ ἢΪδ5 νον [Π6 τθὰ] πα ποίίοη οἵ Γ6- 

᾿ϊρίοη νναβ, ἢς ἀο65 ηοΐ (6]}} 15, θὰϊ ἢς ἀοεϑ 1ηϑ]5ὲ {πδΐ βας ἢ το] σίου 5 

ῬΓΔΟΙσ65 ἃ5 Οὴ6 δηράρδδ ἰη βϑῃου !α Ὀὲ γενογοηΐ Δη4 βἰποοζγα. 

Ιη οἢ. ς"-6᾽ Οοπδεϊθιῃ γεϊυγηβ ἀραΐη ἴο [6 βυ ]76οΐ οὗ ΟρΡργβϑβίοῃ, 

ΜΥΠΙΟἢ ἴῃ Ἔνεσυ Οὐ θη] ΠΟΙ ΠΙίΓΥ, ἃ5 ἴῃ Ἔν ΟΓΥ ἀΘϑροί 5Π1, 15 50 ραϊη- 

ἴα] δῃ εἰετηθπΐ ἴῃ 116. Ηδ ἢγϑί Ἥῦβεγνθϑ [Παΐ ἴῃ ἃ σουπίγυ σγυ]δα ὈΥῪ 

᾿ ἃ ὨΙΟΓΆΓΟΗΥ οἱ ΟΠΊΟΘΓΘ ΟΡΡΓΟββΙΟη ᾽5 ἴο Ὀ6 ἐχρθοίβα, ἱμουρῃ ἃ Κίηρ 

15 ου 1Π6 ΨΠΟ]6 δῃ δἀναπίαρε, ἀπά [ἤθη ρᾳ5565 ἴο {μ6 σοηϑί ἀθγαίίοη. 

οὗ {ῃ6 νᾶγίουβ Κὶηἀ5 οἵ Ορργθϑϑίοῃ ψνῃϊοἢ στὸν ουἱ οἱ {Π6 ἸΙονε οἵ 

ΙΟηΘγ. ἴΙη (Π6 σουγβα οἵ [15 ἀἸβουϑϑίοη 6 τηογα [ἤδη οηςθ (ς}8- 1 

6:. 5) τοϊ[ογαΐοθϑ ἢ15 ἱἤθογυ, ἰμαΐ [ἢ ομς ΓΑΥ οὗ ΠΠρῃΐϊ οἡ [1{8 15 ἴο θαΐ 

Δ Πηα ἀτηκ δηά ραϊη ννἢαΐ ἘΠ] ουπηοηΐ οης σΔη, ΜΠ Πουΐ ννθασίηρ ΟΠ Θ᾽ 5 

561 ουὗξιη 1.56 1655 ΪΙαροσ. ΓὮΪ5 15 ἰγα πϑίθηΐ (ναΐη, 69), θαΐὶ {Πογὰ 15 

ποίῃϊηρ ὈείίοΓ. 

ΤΏ656 {Πουρῇς5 ἰοδα ΟΟΠοΙοἢ ἴῃ οἢ. 619-12 [οὸ τονοσί ἴο (ῃ6 {Π6Π16 

οἵ «ἢ. 3,1Π6 σοπίγαϑί Ρεΐννεεη ΡΌΠΥ πλδη δηα 416. [1 οἢ. 7:-:" Οο- 

ΠοΙοίἢ ᾿Ἰπἰγοάμυςδά ἃ ἴδεν ργόνογθϑ ψνῃ]οἢ εηἰογοθά ἢΪ5 ροϊῃϊΐ οἵ νίονν. 

Τῆεβε ἴῃς Ποκηῖα ρ]οϑϑαίου μὰ 5 σοηβΒ᾽ ΘΓ ΌΪΥ ΔΙ ΡΠ] 1Π6α ἢ ρῥτον- 

ΕΥῸ5 ψ Ὡς ἢ ἤᾶνα ηο Ὀδδαγηρ οἡ {Ππ6 φαρδϑίίοη ἴῃ ἢδηάα. 

ἼΤΏὨδη, ἃ5 ἰμουρῇ {Π6 ᾿ἱπαϊοίπηδηΐ ἀραϊηδί (ῃ6 ογάογ οἱ [ῃ6 ννου]ά 
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ΜΈΓ ποῖ 5 8Πς] 6 Π{ΠΥ σίγσοηρ, ΟΟΠ ]θῖἢ ἴῃ [Π6 ποχί βοοίίοῃ (7'"5-1ο 5) 

ΘηΐΘΓΒ ΠΡΟῊ ἃ ΒΕΠΟΠΩ͂ ΔΥγαϊρηγηεηΐ οἵ 6. Ηδ 5εῖ5 [οτίῃ, ἐχοϊυάίηρ 

11 ΘΓΡΟΪΔΙΙΟΉ5, η 715-22 [Π6 56] 6 55η 655 οἱ ροϊηρ ἴο ἜΧίΓΟΠΊ65, ἴῃ 725- 

ἢϊ5 Ἰυάρηηεδηΐ οὗ ΜΟΠΊΘη, ἴῃ 8:-" 6 τεῆθοϊβ ομσα πΊοσα ὩΡοη ἀδβροί- 

ἰϑυὴ, ἴῃ 819-ι6 ἢρ χοιἰογαΐθϑ ἢ15 σοην]οῖοη (ῃδί [Π6 Γ65}}15 οἱ τἱρῃϊ- 

ΘΟΊΒΠη655 Δηα ροά]εβϑηθθο σὰ (6 54ΠΊ6, ἰἴῃ 815.ο: ἢ ἀσϑοτῖθ65 δη- 

οἴμοσ {τ} {1655 Ἔχρογιηθηΐ ἴο [δίμομῃ (Π6 νοῦ] ὈΥ ννβάοπ), δηά ἴῃ 

95-6 [Π6 ΠΟΡΘ]Θ55η 685 οἱ μι πη η1γ}5 δηἀ; νΏ1]6 ἴῃ 971-16 Π6, ἴῃ νίονν οὗ 

(ῃ15 ἀγριχμηεηΐ, Γεϑίαϊθϑ ἀραὶη τηογα {ὉΠ} {πᾶΐ ϑεπλ τς ΡΠΠ]ΟΒΟΡΩΥ 

οἵ ᾿ϊΐε, μος ἢ ΒΟ] 45 ἴῃ σομησηοπ ψἱἢ τ[ῃ6 Βαργ]οπίδη ροοΐ, ἀπά 

αὶ οπς6 Ροϊηΐ, ἃ5 γα ἤἔδνε ϑθθη, δἰπγοβί αιοίθϑ (μδΐ ροεῖ 5. ὑνογάϑ. 

(Ὠ. ::-τοῦ ἅγΓδ ρίοβϑοϑ δα ἀδὰ ὃγ ἰῃς ΠΠοζηια βαϊίογ. 

Ιη (ῃς ποχί ϑεοίίοη (1ο"-39)---ἃ ϑϑεοίϊοη ρυθδίγν ἱπίεγροϊαϊεα Ὀγ {ΠῈ 

Ἡοκηια βδαϊίοτ---ΟΟΠο]θίἢ οἴεγβ 511}} [στ  ΠῸΓ δάν!ςε ἃ5 ἴο ([Π6 ΡγορΡῸΥ 

σοηάαοί ἴο ΡῈ ορβεγνβά ἰονναγά γυ ] 6 Γϑ. 

1, Α5ῖ]ν, ἴῃ (Π6 ΠΑ] ϑεείίοη, οἢ. 11'-125, ΟΟἤ ΘΙ ο(ἢ υἱΐογϑ ἢϊ5 ἅΠ8] 

σοῦη5615. Ηδ [85 ργοθβα [16 Ὧη6α [Π6 ννογ] α γε] απ |6ϑϑ]γ. Ηδς μὰς 

οίαίθα ἢΪ5 σοπο] 5 οἢ5 γαηκὶγ, ἀπάεδίοσσοα ΌὈΥ ΔΩΥ βοηἐἰπηθηΐδὶ γθὰ- 

50η5.. Ηδ δᾶ5 δδθῃ σοπΊρΕ δα ἴο πα [6 οἷά 6Γ τε]! σίου σοποθΡ- 

[Ἰοη5 οὗ ἢϊ5. ῬΘΟρΙῈ ἱπδάδαιυδίο, ἀηα {Π6 ΠονοΓ σοποδρίοηβ,  ὨΪ ἢ 

5016 Δροιι Ὠἰπὶ ννεσα δάορίίηρ, ηρτόνοη. Ηἰἴ5 οὐι]οοῖκ ἢᾶ5 [ογοθά 

ἢϊπι ἴο ρΡδϑϑι πγίϑη, θα, Πθνογί 6655, ἢ15 σοπο]αίηρ δάνίςς, ἰῃ δο- 

σογάδηςσς ψ ἢ (Π6 Θαπλ|ς ΡΠ] ΟΘΟΡ ἢν, ν Ὠ] ἢ τογε {μη οηςα ἀυτγ- 

ἴῃ 5 τ ηρ ἢᾶ5 σοιης ἴο (ῃ6 δυγίαςςα, 15 τηδηϊγ. πα ΠοδΙῆΥ, 1 

ηοΐ ᾿πϑρίτησ. ΕΓ Ἰηΐο 11 ΠδΑγΪγ, θὲ ΚιηαΪγ, νεηΐυγε ἴο 5οὸνν 

8Δη4 γΤεᾶρ δηά 4]1 (6 ψνῇοϊα τουπά οἵ 11{6᾿5 ἀυι165  ΏΠ6 ΄γουὺ οδη. 

1,εἰ ([Π6 γουηρ πηδη, (Πογείογε, πᾶ κα {Π6 τηοβί οἵ ἢΪ5 γουίῃ, ἴογ (Π6 

ἰπονι8 016 ἀδοαν οἱ ὈΟΟΠΪγ ΡῬόννεσα Μ}1}} σοπα ἢ δαναποίηρ ἅρθ, 

Δη4 (6 σῃδου ] ββϑῆθβϑα οἱ 5060] ψν}}}} ἰογπϊηδία 4]]. 

Θυςἢ ἅγα ΟοΠοΙο ἢ 5 [πουρῇῖ5 ἀπα βυςῇ 15 ἢἷ5 δάνϊςθ. Ηἰ5 ρῇἢῃϊ- 

Ἰοβορῆγυ οἱ 116, ἰπουρῇ ἴῃ ἃ β5εῆβε ἤοροίθϑβ, ἰ5 ποΐ ἱπηπηογα]. Ηδ 

ΟΝ ΠΟΙ σΟΙη5615 ἀΘΡΔΌΟΠΘΓΥ ΟΥ 56 η50 }1γ; ἢ ταί βῆονσ {παῖ 

ἴῃ {[Π656 1Π6Γ6 15. ΠῸ ρδυτηδηθηΐ Θπ]ουτηθηΐ. ὙΠΟΌΡΉ ἃ βοερίϊο, μα 

δά ποΐ Δραηδοηβα ἢΪ5 Ὀε]εῖ ἴῃ οά. Τὶ ἰ5 ἔγπας (μαὶ (σοά [5 ἴοΓ 

ΠΪΠ ΠΟ ἸΟΠΡΈΓ ἃ ἡνΑΓΠῚ ΡΕΓΒΟΉΔΠ ΠΥ ΟΥ ἃ Ὀεΐηρ ἱπιϊπιδίοὶν ἰηἰογοϑίθα 

ἴῃ Πυπηδη ψνο]αγο. ἼΤῊΘ Δηςσθβίγαὶ [Δ {ἢ οὗ [5γὰ6] ἴῃ Ὑδῆννθῃ ἢὰ5 

Ὀδθὴ ουΐρτονῃ; ΟΟΠο]οίῃ ΠΟΘΙ 1565 (Π6 πᾶπη6. (Αὐοά ἰ5 δὴ ἰη-. 
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ΒογαΔ 0]6 Ὀεῖηρ. [{ 15 ναΐη ἴο 56 6]ς ἰο πάἀογϑίδηα 5 νοσκθ. ΑἹ] 

ΜῈ σδῃ ΚΠΟΥ͂ 15 ἰ(ῃαΐ ἢ6 Ὠο] 5 τηδη ἴῃ {Π6 ἰγοη νὶςε οὗ [αῖ6. Νενεῖ- 

{Π6 1655 Οὐ οί ἢ ργεᾶςσῃθβ ἃ ροβρεὶ οἱ πϑα! ην νοῦς ἂπά {πὰ ἔμ]} 

Εη]ογπηθηΐ οἱ [Π{6᾿5 γουηα οἵ ἀπ{165 ἀπ ορρογίυ πη! ἰ65. 1,εἴ ἃ πηδῃ 

[18] {π656 116 ἢ Ὀγάνοὶν ἴδοθϑ ἴῃς σγϑαὶ [δςοῖϑ οὗ [1{6--(ῃ15 5 1ῃ6 

ΘΠ οὗ ΟοΠο οί ἢ 5 [δα ϊηρ. 

7 15. ἃ ἰθδοῃϊηρ ν  ἢ 15 ἴο ἃ (γι βϑίίδη ἢ Πρ ἀηα αἰπαρροϊηί- 

ἱπρ, Ρᾳΐ ΟοΠοΙο ἢ 5. ποραῖΐνα ψογκΚ ὨΔα, πο ἀουθί, ἃ ἰπποίϊοη ἴο 

ΡΟΓοΟΓΠῚ ἴῃ Οἰδατηρ ΑΥΑΥ Οὐ σοΟΠΟΘρΡίΙοη5. Ὀείογε ἃ ΠΘΥΝ, 

ἸΆΓΡΟΓ, {ΓΟΓ, ΔΠα τηοΓα ἰπϑρίγίηρ [411ἢ σου] ἤᾶνα ἰ15 ὈΙΓίΉ. 

Ηἰϑ5 ὈοΟΪΚ ΡΓΟΌΔΟΌΙΥ οὐ 65 115 Ῥγεβθησα ἴῃ ἴῃ6 σδηοη ἴο (ἢπ αςΐ (ῃδϊ 

ἢς Πδά ἱπηρογϑοηδίθα ϑοϊογηοη ἴῃ 6 ΘαγΪν ραᾶτί οὗ ἰῖ. ὙΠΪ5 ννᾶϑ 

ἴα Κεη [ΠᾺ1Έγα]]ν Ὀγ 1Π6 πὶ πχαρίηαῖναε. Οτίμοάοχυ δἤδγναγα δα δά, 

ἃ5 ΜῈ ἤᾶνξα 566, ϑοὴθ βϑηΐίθηςεϑβ, ἰο βοίΐθῃη ἰῃς ἰθδοῃϊηρ οἱ {ΠῈ 

ῬοΟΚ ἴογ ῬΠαγίβαϊσαὶ δα Γϑ. 

δ9. ΨΑΘ ΟΟΗΕΙΕΤῊ ΜΈΙΤΤΕΝ ΙΝ ΜΕΤΕΙΟΑΙ, ΕΟΕΜ 

Τνο αἰ Πογοηΐ βοῃοΐαγϑ, Ζαρίείαὶ (1216 Με ίγικ ἠο5 Βμεῖες Κοπεϊεί, 

ΕΤοθυγσ, ϑοῆννεῖζ, 1904) δπὰ Ηδιρί (Κολοίοίι, Ἱ,εἰρΖὶρ: ἢϊξ 

νίαν ΓΕ δαί οσίῃ ἰπ τρὸος ἴῃ ΕΠ 50 ἴῃ ἢ15 Ἐεεοοίαδίος, Βα ὶ- 

ΠΊΟΓΘ), ΡΓοΟρου πε ας ᾿πΠἀ Ραμ ἀθητν οὗ δαςοῇ οἴπεσ (ῃς6 ΤΠΘΟΥΥ 

[δὶ {π6 ψνῃοὶε οἱ {Π6 οτίρίπαὶ ψοσκ οἱ Οοἤοίθί ἢ τνὰ5 οοπηροβθά 

ἴη πηρίσίςαὶ ἔογση. Βοίῃ ϑοῃοϊασθ ἤᾶνα παίαγα ἢν ῥγοσθθαθα ἴο 

γᾶ Κα [Π15 ΓΠΘΟΥῪ ἃ ρ]α46 ἰη ἴῃς ἰδχίμαϊ] οὐ ΠἸσστὴ οἱ [6 ὈΟΟΚ, 

{πΠουρῇ πε πηείγίςδὶ οτ!ογίοη ἰῃ (ῃ6 ἢαηά5 οἱ Ζαρ]εία! ἰοΔ 45 ἴο [Γ 

1655 τδά!ϊςοδὶ γϑϑ 5 (ἤδη ἴῃ {πΠ6 Ὠᾶπαϑ οἵ Ἡδυρί. 

Α σδπαϊά σοἴυαγ οἱ (ἢ ῬοοΚ ἰδθδά5, μοννενεσ, ἴο {Π6 σοπο]βίοη 

(Πδΐ, 8ἃ5 ΔΡΡΙΙδἀ ἴο {πὸ γνῇοἱς ΒΟΟΚ, (Π]5 τ θ σαῖς] (ΠΘΟΓΥῪ 15 ἃ πηϊϑίακα, 

Ποννανεῦ {γι6 1ἴ ΠΊΔΥ Ὀ6 ἴοσ ραγίβ οἱ ᾿ἴ1. (ἝἸβαγ, ἴοο, ἃ5 βοῖηδ οἵ [6 

σμδγδοίογιϑίίοβ οἵ Ἡθῦγαν ΡΟΘίΓΥ ἃΓ6, οὐγ Κπον]εᾶάρε οἱ Ηδρστονν 

ΠΊΘΙΓΕ 5 511] ἴῃ ἴοο ἀποογίαϊπ ἃ βίαϊε ἴο ἐπΆ 08 Δ ΠΥ ΘΟ ΪΑΓ ἰο τᾶ ΚΕ 

ἴ ἃ Ῥάδ515 ἴοσ ἰθχίυδὶ οὐ Ἰςσπλ ἢ ΔὴΥ ἤΟΡΕ οἱ σοηνὶποὶηρ ΔΩΥ 

σΟΠΒΙ ἀΘΓΔΡ]6 ΠΟ Π ΘΓ οὗ Π15 ΠΟ] ]δάριιθ5 οὗ ἴΠς νδ] αν οἱ ὨΪ5 γοϑα (5. 

(ϑεε ΟοῦΡ᾽5 Ογπηοῖδηι οὗ δ γείοηις οὔ ΗΠ εὔῦγειυ Μείγε, τορος.) Τὸ 

Ὀγηρ δὴν Ηδργεν ἰοχί ἱπίο σοηίουπηγ ἰο ἴἢ6 πηοίσὶσα] τὰ] 65. οἵ 

οΠ6 οὗ ΟἿΓ Πλοάσθγη βοῇ οοἶ5 ΓΕ γ65 [Π6 ἐχοϊβίοη οἱ πλὴν ννογάβ δἀπά 



ΝΑ ΟΟΗΕΙΕΤΗ ΨΜΕΙΤΤΕΝ ΙΝ ΜΕΤΈΙΓΑΙ, ΕΟΕΜ δὲ 

Ρἤγαβθθ. ϑΌΟΝ δχοϊβίοη ΤΏΔΥ, ἴῃ ἃ ΜΟΥΪΚ ΟἸθαγὶν ρορίοδὶ, 6 οἴΐεῃ 

οὈνϊουβὶυ τὶρῃῖ, [που ρἢ ἴῃ Δ ΠΥ ο8565 1ἴ 566 Π158 ργοόῦ 0 6 ἰῃαΐ ἃ Ηε- 

γεν ροεί ναγὶδα (Π6 ἰδεηρίῃ οἵ Ὠϊ5 1[1π65 ἴο (ῆ6 ἀδβϑρϑὶγ οἱ πῃηοάθγῃ 

δίυαοηίβ οὗ τηεῖσο. Βαΐ ἴο ροὸ {Πγοιρὴ ἃ θοοΚ ἰαγρε ραγίβ οἱ ψῃϊ ἢ 

ΔΙ ἰῃ ῥΐοβα δηά ἴυσγη ἰΐ ἰηΐο πιδϑί τοδὶ ἔογπὶ ὈΥ ουἰπηρ οὐδ πο ἢ 

οὗ [15 πηδίογὶ ἃ] βθοηβ ἀηνγαισταηίθα. ϑυοῇ πηοίῃοαβ ἀγα οα]ουϊαϊεά 

ἴο ογθαΐα ἀοιθίβ ἃ5 ἴο ἴῃς νδ]αγ οἱ πηείσιςαὶ οὐίεσῖα ροηογα ῖγυ, 

Δη4 ἴο σαϑβί υπ]υδῖ βυϑρίοίοη ἀροη {Π6πὶ ἐνεη ἴοσ ΓΘ] ροείσυ. 

ΤΠα τϑὰ] ἴογπι οἵ Εο 6ϑἰαϑίεϑ ννὰ5 ΓεοορηΖθοα ἃ5 ἰοηρ ἃρῸ 85 [ἢ 6 

τ] 4416 οἵ {πε εἰρῃίοθηίῃ σεηΐυσγ. ΒΙ5ΠΟΡ νον ἢ, ἴῃ ἢἷ5. [δοίμγεος 

ΟἹ ἐπ6 δαογεά Ῥοείγν οὗ πὲ Ηοὗγεις, Τιεςϊ. χχὶν, ϑαγ5: “ὍΤἢδ ϑἔγ]6 

οὗ {15 θοοκ (Εσοϊοϑιαβίθθ) . . . Ῥόββθϑϑαθ νὉΥῪ {Π{|{|Δ οὗ ροείϊςαὶ 

σῃδγδοίεσ, ὄνεῃ ἴῃ ἴΠ6 σοπῃροϑιίοη Δ Πα βἰγαοίυγε οἵ (ἢ6 ρΡεγοαϑ.᾽; 

Ηε δαάϑ ἴῃ ἃ ἰοοϊποίβ: “1 15 (Π6 ΟΡΙΠΙοη οἱ ἃ νΕΙῪ ἸηρΘηΪΟΙ5 ΨΤΙ ΘΓ 

[(ῃαἱ (Π6 στεδίεγ ρασγί οἵ [ἢ15 ῬΟΟΚ ννὰβ νυ δ ἰπ ῥσοβο, Ὀαΐ (Παΐ ᾿ἴ 

σοηίδί 5 ΤΏΔΗΥ ΒΟΓΆΡ5 οὗ Ροεξίγυ, ἰηἰγοάυσεα ἃ5 οσοδϑίοη βεγνεα, 
ΔΠα ἴο [15 ΟρΙπίοη 1 δὴ ἱποὶηθα ἴἰο δββεηΐ."" ΗδἜ τστείεγθ ἴο 

Ὠερναυχ, Τ πὶ. δῖ. απὰ Ονγἱ!. ἡμι Εσοΐος., 110. 11, σαρ. σ. ((". 

αἰϑο 1. ἢ). Μ|ςἤδΕ]15, }οοίδοΙογ Ἐηυμν ἀογ Οσεάσμκοη, ἀ465 ἔγε- 

ἄἀἸρεγ- Βμει5 ϑοίοηῃο, 1751). Τῆς σογτδοΐηθβα οἵ {Π15 νἱονν ννἃ5 

Ἰοοορηϊζοεά ὈΥ Εννα]ά, ννῆο ἴῃ ἢἰ5 Πήέοίμονγ ἀ6ς αἰίοη Βιριάθς ἰτϑῃϑ- 

Ἰαϊεα ραγίβ οἵ 6 ῬΟΟΚ 85 ροδβίγυ δηὰᾶ (ῃ6 τϑϑί ἃ5 ὑγσγοβαθ. ὈΥΙΝΟΓ 

ἢδ5 ΓΕΟΘΠΙΥ ἴῃ 15 δαϊίοη οἵ (ῃς ἰεχί οἵ (ολοίοίἦ, (ἴῃ ΚΊι 6] 5 Βεδῖΐα 

Ηοδγαΐοσα, τ905) Δτταηρεα 4}1 (Π6 πγαΐθγια! τθί ΓΊ ΟΔ}]}Υ  Ὠ] ἢ Ψ}}} δἱ 

411 Ἰεπα [{561{ ἴο πχείτίοαὶ ἀσταηρειηθηΐ, θαΐ ἰγθαίβ ἰασρα ρογίοῃϑ οἵ 

1 ἃ5 Ρῦοϑα. Βυῖρρβ μοὶ 5 (ῃ6 βαπια ορὶ πίοῃ, δἰ πουρῇ ἢδς τεραγάβ 

[η6 σοηοορίίοη οἵ [Π6 ῬΟΟΚ ἃ5 ροδίϊς δεοίίοῃ θεϊοηρίηρ ἢ Το Ὁ, ἴο 

[η6 Δ Ίβάοιι ογαΐαγα. Ἐνν] 5 τπηεί Ποα 15 Το] ον δα 1η (Π6 (γϑη516- 

[ςἴ1οη ρίνεη Ὀεΐονν, ννἤεσα δῃ αἰίεπιρί 85 Ὀδθη πηδάδ ἴο ρῖνε ἰη Ηε- 

γεν ΡᾶΓΑ]]6]]15πῚ 41} (ἢ6 ραγίβ ψνῃϊο ἢ σὴ 5}Υ ὈῈ τεραγαβα ἃ5 

ΠηΘ ΓΟ]. ΤῸ 5ΌΡΡοββ (ῃδΐ (6 ψῇο]α θοοῖκ νγὰ5 οὗ πϑοββϑιίγ ροείϊ- 

Δ] ἴῃ ἴογπλ Ὀδοδιιβα ρασγίβ οἵ ἰ{ ἃγϑ, 15 ἴο ἰογρεί {ῃ6 δηδίορυ οἵ (6 

ΡΓΟΡ δος] Ὀοοῖβ, ἴῃ ν]οἢ (Π6 ἄδρτες οἵ ΠΠΡογίγ ψϊοἢ Ἡδῦτγεν 

ΓΙ ΕΓΒ τσ Δἰ]ονν {ΠΘΠΊβ Ϊνε 5. 1ῃ δἰ ἰογηαίίῃρ Ὀοΐνγθθη ρσοβα δηά 

ῬΟΒΘΙΓΥ 5 Δ ρΡὶν Π]υδίσαϊεα. Τῆς (πουρῃϊΐ οἵ Οολοίοί,, ἃ5 σθπυηρς 

ἢδ45 ΜῈ}} 5414, 5 ρὑγοϑαῖίς. [1{ 15 ἃ ὑγοβϑα Ὀοοκ; {Πμ6 νυυ του, ἰη ϑρίῖα οἵ 

Οσσδβιοηδὶ ρᾶγα]]6}15Π1, “μὰ 5 ἴῃ6 ΡΓΟΒῈ (ἘΠΊ ΡῈ ἀηα ῃ6 ῥγοβα νους 
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ἴο ἀο." ὙΤὨΪΒ ἰ5 πιθ, οα (6 ψΏΟΪς, ἴῃ βρὶίε οἵ (ῃ6 πε ρορδίϊοδὶ 

ΡᾶϑβαρῈ ἴῃ οἢ. 12 Ψ]Π ἢ ψν Ὠοἢ (Π6 ῬΟΟΪ οὔ ρΊ Δ Ϊγ ο]οβθά. 

ὗ ΙΟο. ΤῊΗΕ ΠΟΝΟΙΘΤῚΓ ΓΟΗΑΒΑΟΤΕΒΙΘΤΙΟΘ ΟΕ ΟΟΗΕΓΕΤΗ. 

Τῆς Ηδεῦσγον ἴῃ σῇ [Π6 ὈΟΟΚ οἱ Εο]εϑἰαβίθϑ 15 τ 6 ἢ ἜΧΠΟ 5 

8016 οὗ (ῃπ ἰαΐεϑί ἀδνεὶορπηεθηΐβ οἱ (μδ΄ ἰδηριαρε νὨ]Οἢ ΔΡΡΘΑΓ ἴῃ 

[6 ΟΙα Ταβίδιηθηί. Τὴθ ἀδοδάθηϊς σῃδγδοίεσ οἱ (ῃ6 ἰοηριιθ, ἃ5 

Πα διρὶουθά, ἀρρϑαγϑ ἰη ἴΠ6 56 οἱ Ατδγῆδὶς δηα Ῥεγϑίδῃ ννοσάϑ, 

ἴῃς εἰ ρουμηθηΐ οἵ ἰαΐα ψογάβ 5664 οἰβεννθσα οὐἱν ἰπ ἴῃς6 Μιβηπα; 

ἴη (ἢ6 ιι56 οἵ ἰαίς ἀενεϊοριηθηΐβ ἀηα πλϊχίυγοϑβ οἱ Ηθργον [ογπ5, (Π6 

ΔΌΒΘΠΟΘ ΟΥ ἰηἰγοαυδηΐ 56 οἱ σμδ͵δοίοσιϑίῖς σοηϑίγιοιοη5, ΒΌΟἢ ἃ8 

[π6 τὐατῦ σοηϑβεςσαίνε, δηα (ῃ6 ἔγααιδηΐ εἰ ρ] ουπηθηΐ οἱ βγηίδοιςαὶ 

σοηϑίγιο Ἰοἢ5 γάγα ἰη ἴΠη6 ΟΙά6Γ ὈΟΟΚΘΒ. 

Ῥτοοῖ οὗ [Π6 ϑοἰδίεπιθηΐϊ 105 ταδάα τδὺ Ὀὲ οῇεγθα 85 ἔοονβ. (ΤὨΪ5 

115: οὗ ᾿ηρυϊϑῆῖς ρεου ] Αγ }165 15 ΟΥ ΠΟ Τη68η5 Ἔχῃδιϑβίϊνε): 
Α. Αγαριαὶς «ευογάς, ζογ5 απάὰ σοηδίγμοίο0..5.--- 3} ἃ5. οβίσ. ἴῃ 12; 

ἜΣΆ, 1τἰ9. 26. 416 42 610 ο". 1: 2}, 112 38. 6. 410. .48 3. 18. ΠΡ, χἰδ 718 γχχ9. 

ΠΡ, 25 51; πον, 45; τῷ Γϑυ-Ὅν, 515; 953), 518. 63; γργῸν 5.}; ὌΝ, 65; 38, 
610, -τὸ γλρπτῦν, 75; ἈΨτ, 735.:. τ οἱο; νθ, 81; γον, 84. 5; γγον, 88; 
ἼΞΣ οἱ; 2, 918; Κγ052, τοῦ; 1320, 1οῦ; ὉΥ Ἢ 13, 1οἱἹ; ΚΟ, τοῦθ; ΠΥ 5, ταϑ. 10, 
Ὁ), 128; ΓΏΣ ὙἽ, 121}. 

Β. Ῥενξίαη τυογά5.--- 0, 25; ὍΔΠΡ, 81, 

Ο. Ἐογηιδ ἀπά τυογάς Ἰἀεηπέϊοαϊ αὐὐ[ ἐθοδε οὐ ἐμὲ Μ|ίεμηα. τον τε πος, 
415. το", σύ. ΜΊ5}. Υ ἐδαγιοίε, 131, ἀμ [Π6 Γοίθγθηςθϑ ἴῃ 78. 430; ΓΣΛὩΝ Ξξ 

Κρ ΔΡΟΥ-Ὀοστυ,᾽" 125, ο΄. Μα΄αϑΞεγοί, 45, εἴς., ἀπά 74. 5Ὁ; ΠῚ Ξε ΓΝ, 22. 3. 

516 »,15 οἱδ, ογ. νι, Ἐγμδ. 45, ον. 33) τ ὯΙ, ΝΜ ΉΘΓΘ. δ 15 ἃ σορυ]Α 85 ἴπ (Π 6 

Μιβμηΐς ἀρ γανίδίθα 1’, χ17, οἴς., οὔ. Καὶ. 510, εἴς, δἷδο τ. δ2οχι (3); 

δ. διτοό, το. 2; [86 86 οὗ Π ΜΙ πουηβ ψιϊῃουΐ [ῃ6 ἀτγίϊς]ο, ἃ5 ΠῚ 59, 

89 οἱ, πὸ ἴῃ6 Μ|ιβΒηΐς δ’ ὗν, δηα πὶ... ὯΙ τὸ “Π15᾽... “1μαι,᾽ 150 

σου (6 ἀγί., 3219 66 η14.18 χη; ΤΙ ᾿πΞξξε “δῖ ΟΥ “Ψ8αΐ ἴΠθη,᾽ 28 1χϑ 

ο΄. Ῥεαΐ,, γη8, αι Κι ὅ. δὲ 70, 414πι; ΝΞ “θὲ ρῃ 1655 οὐ “αυἱὶ ἔγομῃ,᾽ 

η18, οἱ. Βεγακοίλι, αἱ; Ἄν νθ τε “ἴῃ ροννογ οὗ βεείηρ᾽᾿ οὗ ““Ἔπ]ουΐπρ,᾽ 69 χτϑ, 

ζ΄. Υονμια, γ4ΌὉ, ΒΏΒ. οοοῦ δπηὰ 78. 8340); "Ὁ, 59 δπὰ νιν "Ὁ, φ'Ξξ ““νῃο- 

Ἔνετ,᾽ τύ. ϑηιεῦ. ο8."; τῷ υϑεα ᾿ἰπβίθδα οὗ Ὑδν 85 ἃ γεϊαϊδνε 89 {1πη65. 1 

ΟΟΟΌΓΒ ἃ ἔδνν {{π|65 ἴῃ {Πς οΟἷ6Γ Πογαΐατγε ἔγομι {ΠῸ βοηρ οἱ Πα οσδῇ ἄοννῃ 

(566, ου 18); ἴῃ (δηΐ. δηα Ἐςεὶ. 1ἴ οσουγϑ 8146 ΌΥῪ 8146 ψ ἢ ὧν, τηδγκίης 

ἃ ἰγδηϑιτοη ρου οα; ἴῃ ἴῃς ΜΊΒΏΠπα [ἴ ἀἰβρίαςεβ δ ἐπ τεϊγ. 

. 1.ἰε ἀευοεϊορηιοηίς οὗἹ ᾿ εὗγειυ 70γ15.-- γα τῆᾶν ὈῈ ποίβα [Π6 
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οπϊβϑίοη οὗ βυύποορε ἴῃ τ τηρ [Π6 ἀγί]ς]ε δἰΐεσ Ῥγεροβιι!οηβ, ἃ5 Ὁ5πη5,.. 

8:; [Π6 ἰοπάποϑϑ ἴου δ ϑίγαςίβ 'ῃ 1) 85 17, 3 τ, Ἰνοσν᾽, εἴς. ; ἰοπΠ655 

8130 ἔου δρϑίγαςϊβ ἴῃ 3, ἃ5 Ὠη)Ὃ, 114, εἴς.; ᾿ηδοῦ", 117, Γηδϑο, 25, Γλϑϑγ, τοἹδ, 

γησονῪ, τοίϑ, ΓΛ 5, ατϑ; [Π6 σοηξαβίοη οὗ βἴβ πη "Ὁ δηὰ "τ, δ. 5.) ΝΏΥΊ, 215, 

8)3 οὐ. 18. 866 4150 Ο.᾽5 ἰγεδίπιβηΐ οἵ [Π6 ἰογπιβ οὗ δ'ὶυ", 735 τοῦ, 3), 81, 

δηὰ ο΄. Οε5.Κ- δ7ξοο; {π6 σοηΐιδβίοῃ οἵ [οΥπιθ ἢ» ΨΠῊ ἔογπηβ “9, 85 υὴγΠ" 

ἔτοπι νη, 255, Υν)}» [γΟΠῚ ΥΥ), 125, νυγ 6 η ΜΠ δ Κὰ ὉΝΡ ἔγουῃ ὉΡ (1η Ηοϑ. 

104); [πε Ῥγοῃ. 2) ΠΕΝΘΥΓ ΔρΡρΘΆγβ, 1 5. δῖννανβ ὮΝ; ΠΒΌΝ, 12}1, [ουπὰ 

ΟὨΪγ τ᾿ (ἢγσ. 261. 17. ΝῈ. 1235, ψγῇογα 11 [οὐΠ5 115 ρ] γα] ἀἰ εγθηιν. 

Ἐ. 1 αίε ς«γηίαοίοαϊ ἀευείορηιοη5.---ἥ αισ σοπϑεσυίῖνα ἢ [Πα ἱπιρετί. 

οσουγβ Ὀὰΐ ἴἤγεαα {Ππ|65, 11} 41. 1. Οτ 186 οἴμοῦ μδηά, {πὸ ρδγίς!ρῖαὶ) σοη- 
βΒίγυσ ΠΟ 5 πιο ἰγεαυδηΐ---τι.8. 214. 19. 430. 21 45 7 ΟΙΣ 812. 14. 16 Οὐ χοίϑ, 

εἰς. Ἴῆε ρατγί. 5 ἔγεα δ πῖν δοσοιηρδηϊθα ΟΥ̓ ἃ ὈΘΓΒΟθ Δ] ΡγΟποι ἢ ἃ8 

115 ϑυ ]θςῖ, 85 ΝῊ ΠΛ, τό, Ὀ2 ὍΣ, 17, ὯΝ ΝΥ, 736, ὯΝ »Ὸν, 812, σ΄. 

ἴῃς Μίβμπηδ, Ν᾿ εὐἀαγίηε, τ΄. ὙΠ656 ρδγιοὶρῖ4)] ϑεπίθηςθϑ ἃγα ἔγεαυθ Εν 

περαίϊνοα ΜΙ ἸΝΝ, ἃ5 ὈΒΥ ὍΣΝ, 417, ΠΞῚ ἘΝ, οὗ, ΣῪ9 ἽΝ, στό, σ΄. 

ΜΙΊΒῃ., Ναξ., 2. Α 5 π|}|Ὧῦ σοηϑίγυοςςοη οὔΐθη οσοῦγα ἢ νοῦραὶ δά- 

ἡεςξἶνεθ, ο΄. ὈῸΣ ὋΝ, 218, 505), ΝῈΠ, 2523, ΘΠ 2)2}Ν, 65, ΝΟ 2) Ὲ, αἴ, ῺΝ ἰβ 
οἴϊδη υβ64 ρ]θοπαβεςα!ν νῖτἢ [Π6 αγϑὲ ρεγβοη οὗ {ῃ6 νεγῦ, 85 ὉΝ ἸΠΛΟΝ, 
“ἷ. ων »δὲς ὙΝΝῪ, “18. Ἡ δ; σ΄. 4150 τῖδ “11. 15. 18, 14. 18, 20. Ἡ 41 4': 1 815, εἴς., 

8Δη4 (5.1. 139}. τρϑξξ “Ῥβθοδιβ6,᾽ 215 δὰ Ὑὔνϑξξ “"Ῥεοδιβε,᾽" 753. 84, 

85 ἰῃ ΝΗ., τ Κῦ. δ28ρε. κἢ οὖν Ξε ψΏΠῸ ποί,᾽᾽ 121-58, Κ6 16 

Μίϑμηίς νον πἡῃρ, Βεγακοίι, χ5; ο΄. Κ ὃ. 8387 ο. 
!. Ἡεῦγει μδεά η Ογεεὶκ Ἰάΐοηι.----Γ 6 οὔθ ἰπβίδηςς οἵ (15, Ὁ)» Ξξ 

“Ὡς ρᾶβ5865 {Π6Π|,᾽ 1.6., “ἀαγπ,᾽ 613, ψγῇογα {πὸ ἰάϊοπι οὗ ποιξὶν χρόνον 

15 τερτοάμυοεα, 45 δἰγεδαγ ὕδθη ποίβα ἀῦονο, ὃδό (1). 

ὗ 11. ΤῊΗΕ ἘΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ἘΓΟΙΕΈΒΙΑΘΤΕΘ ΤῸ ΒῈΝ ΡΙΕΑ. 

δυτίρμὶ (Ἐοοἰοδ,αΞίδ5, ΡὈΡ. 41--46), ϑεμεςῃίογ (ΤῈ ἸΊδάοηι οὗ Βεη 

δίγα, ὈΥ 5. ϑομεοῆίεσ δηά (. Ταγίοσ, (διμγάρε, 1899), δπά 

ΜΟΝΈΕΙῈ (Ἐεοϊοδιαδίθδ, ὈΡ. 34-37) Ὠᾶνα ργονβὰ {πὶ ἴῃ6 ὈοΟΚ οἵ 

ἘοἸοϑἰαβϑίθϑ ννγὰ8 Κποννῃ ἴο Ββθη 51γὰ δηά ᾿μῆμπεηοβα ἢΐτη ἴο ϑυςἢ ἃ 

ἄάδερτεα ἰπδὶ (με θοοΚ οἵ Ἐοϊεβἰαβίϊουβ οἰεαυν Ὀείγαγϑ ᾿ἰἴ5 ἀεροπά- 

δη06 ὕροη ΟΟΠΕΙΕ ἢ 5 ψγοσκ. ὙΠῸ ονίάοπος 5 8580 βίτοηρ {μαΐ 

ΝόΙάεκο (ΖΑΊΚ. ΧΧ, οο 57.) ἀδοίατοϑ [δἰ σοηίγασγυ ἴο ἢϊβ5 Ἔἐχρϑοία- 

[ἰοη 6 ὨδΔ5 θδ6δη ἰδ ἴο {Π6 βᾶῃηθ σοποϊβϑίοη. ΝΟ οἶκε πα ΜΟΝΕΙ]Ὲ 

ἄρτθα {μαὶ Βϑθὴ δ᾽΄τὰ υϑεα Οομλοίοί ἴῃ 15 σοπιροἰοα ἴογα, δπά 

(15 15. οἰδαυῦῖν ργονεα Ὀγ (ῃς δνίάθβηθςθ. 1 αἱ ἄρτοα ἢ ΝΟ]- 

ἄἀεκαο, ορ. οἱϊ., 93, [ας 5. Μαγρου]ουτῃ ἴῃ ἢἷ5 Ογρίπ οὕ {16 

“Ογρίπαὶ Ἠ εδγειυ"" οἱ Εοοἰοοἰαδίίομα, Τ,ομάοη, τὅρο, ἢ85 ἴα 1]6α ἰο 
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858η0ὁν ἴμαΐ (Πῃ6 Ηδεῦτεν οἵ Β5. ἰ5. ποί οὔἱρίπαὶ Ρυΐ ἀδρεπάθηΐ οἡ 

(ῃ6 Οτεεῖκ. 

ΤΒερτοοί οἵ {Π6 ργϊοσγγ οὗ Οομ ]ο(ἢ ἰ5 οὔ ἢγεε Κιπα5: (1) Ῥαββαρεὲβ 

οχίδηϊ ἴῃ ἴῃς Ηερτγεν ἰοχί οἱ Εςο]ϑϑαϑίσβ, ἢ] ἢ ϑῆονν ἀθρεηά- 

ΘησΘ Ροη (Π6 Ηεργον οὗ ΟΟΠο]οίἢ; (2) Ῥαββᾶρεβ ποί γεῖ γεσονεγεά 

ἴῃ {186 Ηδῦτγεον, θὰΐ 185 ατεεκ οἱ ψῇ] ἢ 15 Οἰθαυν ἃ ἰγδηϑἰατοη οἱ 

Ηδρτανν ρῥσγδοίοδ!ν ἰἀοηςς 41 ἢ (Πᾶΐ οὗ ΟοπΠεϊείῃ, δηα (3) Ῥδϑ- 

5Ά 9565 ἴῃ ΜΗΪςἢ Βδη δῖγα ἢδ5 ραγαρῃγαβθα (6 πουρῃϊ οἱ ΟομεΙείῃ, 

{που ρἢ οἰεδασὶν ἀερεπάβξηϊ ὑροη τἴ. 

1. Ῥαββαᾶρεδ οἱ {πε ἢγϑί Ὁ1455 τὰ 85 [Ὁ] ον: 

Β5. 3015 δηὰ 83, Ὀ)2}) 59 ὉΝ 0. ΟΟῆ. 3: ἸΓΡῺ πρὺ ΠΡ 97 ὉΝ 
Β5. ς:: ὈΡΥΣ ΦΡ2Ὁ 2) ΟΟἤ. 318: ΤῸ ΓΝ 03) ὈΣΠΌΝΩΣ 
Β5. 401: δι γὴν ὉΝ γνΝῸ 5. ΟΟΠ. 330. 1; ἌΡ 1Ὸ δὴ Ὁ55 

Ὁ Ν ὈΥΛΘῸ ὙΦΝῚ ἌΡ» Ν 2᾽ 595) 

(ὦ τεδά {ῃϊ5 1αΞὶ εἸαιιβε, ἀπὸ τοροῦ Νὴ ΠΌΡΠ ΟὝΝΠ Ὧ2 ΠΥᾺ »»)" Ὁ 
ὑδάτων εἰς θάλασσαν)----τὖὧὐδπ τγινῦ ποῦ ΝΠ ΓΎΘΠ ΠΌΠΣΠ ΠΥ 

Ὁ" ὍΝ ὈΛ. 
Β5. 32 (352): ὈΣΠΠΓ ΤῸ ΤΡ 2. ΟΟοῆ. γ15: ἼΣΟΥ" ὈΣΠΏΠ ὈΝῚ 
Β5. 65: Ὀ2 Ὁπν ἽΝ Οὐοῇ. γ38:. ΏΝΧ ΟΝῸ ΠΝ ὈἽΝ 

ΟΝ ἼΠΝ ὙΠῸ Ὁ»21 
Β5. 13; Ὑ25 νυν 5. Οὐοἤἥ. 8ι: 5 ὍΝ ΟἽΝ ΠΣ 

ὭΣ 8 Τ)Ἐ} 

"Ὁ ὈΝῚ Ὡ ΟΝ. Οὐοῆἥ. 1214: Ὁ) ὉΝῚ 210 ὉΝ 
Β5. 47:2: ὙΩ ΠΡΟ δν ὉΝ ἽΝ Οοῆ. 85: »Ὰ Δ »Ὸ Ν᾽ ΠΧ ΟΦ 

ΔΊΧῸ ΟῚ »Ὶ Ἣνδν 

Β5. 141. 1: 0 2.) 5 0 ὉΝῚ Οὐ. 9'0: ΓΊΦ»Ὁ ὙὉ ΝΣΌῚ ὧν Ὁ2 
νότσ Ὑτὴ ὉΝ ΟῚ ΠΡ ΚΝ 2 ΦΡ ἽΓ92 

ΔΤ ΝΟΣ ΜῸ 2. ὍΣ ἸΝΟΣ ΠΌΞΠῚ ΠΡ ΠΣ) ΠῚ 

ΠΌΤ ΤῊ ΝΟῚ :- πον Ἴ5π πτν Ὑὧν 
0 ὯΣ κὸ δινυθ ΡΠ 

Β5. 373: Σ᾽ ἸῸΡῸ ὍΞ2π Ὁ ΟΟἾ. 123: ὉΣΠ Γι ΠΡ τυ ἼΣΟΙ 
ΌΓΛΣ ἸΩΡῪ ΥἽΡ ὉΣΠ ΓΝ ΠΡῪ Ἴδῦ ὙΨ 

Β5. 437: ΌῸ) Νὸ ΟΝ Ἢ Οὐοῇ. 1218: ΓΝ ῬΈΝΣ 55 Ἵ2η 
Ὀ2 ΝΠ 2 ΥΡῚ ἩΓΊΣῸ ΓΝῚ ΝῸ ὈΥΔΟΝΠ 

:Ὁ ΝΠ 55 Ἱ 05 Ὅν 

1 νὰ ψεέγε ἴο δοςερί ϑοῃεοῆζεγ᾽ 5 σοη]δοΐαγαὶ ετηθεηάδίϊοη οἱ 223 
ον 2 ΠΡ (Β5. 439) ἴο ὯΨ ἸῈ10Ε ΓΥ 232, γγὰ ϑῇου]Ἱὰ ἤδη πᾶνε ἃ ρᾶγδ]]ε] 

ἴο Οοἢ. 31: 10) ΠΡ 55. ΝόΙάεκε ἀπά ΜΟενΝ. τεραγὰ (με σοη͵δοΐατε ἃ8 
ΡΓΟΌΔΌΪΙΕ, θεαὶ Ῥεΐογϑ πα 1,ἔνὶ γοίδϊη 1051. 

Απ ἀπ αβθα Ἐχαιηϊηδίϊοη οὗ [Π65ὲ σοϊποϊάθηςδβ τᾶ Κο5 ΠΡοη πιὸ {Π6 

5816 ἱπηργεϑϑίοη {παΐ ᾿ ἀοοθβ ὕὑροη ΝόϊάεἊκε ἂδπὰ ΜΟονΝ., νυἦξζ.: [Π4ὶ Βεη 
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οτα Κπὲν (6 ψουκ οἱ Οομοιεῖῃ δηὰ υδεὰ [ἰ5 ψογάς 85 ἃ τιοάεσῃ 

νυτῖτεν πιραΐ ψεᾶνε ἱπίο ἢἷ5 ψογκ {ΠῈ ψογάβ οἵ Βτγονηίηρ ΟΥ Το Πηγβοη 

ΟΥ ΔΠΥ οἴμεγ ψν 6]: -Κπονῃ δαΐποτ. ἴῃ αἱ ἰοαδὲ οὔβ οδϑὲ (ἴμε δ} οἵ 

Οοῆ. 8,, επιρίογεὰ ὈῪ Βεῃ οἰγα, 1.33) 1 8 ρτόῦδθ]Ὲ {πᾶὶ Βεῃ 5[γα, 85 

Νόϊάεκε ϑυρσραϑβίβ, ταϊβυπάογϑίοοά Οομοιεῖῃ. Β5. 4357 15 α͵5ο οἰθαῦτὶν 

Βυΐι οα Οοἢ. 1218... Α5. [Π6 Ρᾶγίβ οὗ {μεβὲ ὕνο ρᾶβϑβᾶρεβ ἰη Οολείοιλ, 

ΜΉἩΪϊοἢ τὸ γοίογγεα ἴο, ἀγα ἔγομι [ῃς ΦΓοκηια σἰοββαῖογ, ἃπἀ οπε οὗ Τῃθπι 

ξογπιβ ἢἰβ ςοποϊβίοη οἵ ἴῃς Ὀοοΐ, ἴΐ 15 εἴεαγ {πᾶὶ Οολοίεια Ἀδὰ Ὀδεη 

τους πο ὈῪ ἴδε εἀϊίογ Ὀεΐογε Βεῃ οἰγα 566 1(. 

2. με ραβϑᾶρεβ οἱ [πε βϑοοῃά οἶαβ5 ἱπαϊοαίϊοα δῦονε ἃγε 85 ἴἋο]- 

Ιονϑ: 

Οοἢ. 3": γᾺ ὉΝ ὩΘΘΥ ΘΠ ὉΝ Ὁ» 

(μετα υὃ» τεΐεγβ ἰο “4}} {πδῖ Οοά 5414}. 

Οοῇ. 81:7: ΟἼΝΩ 591» ΝῸ 12 ὈΣΔΟΝ ΠΟΡῸ 9 ΓΝ ΠΝ 

Φονπ γῆς πῶ») ὐδκ ΠΡΌΣ ΓΝ ΝΊΧῸ5 

(. 85. 1τ85: οὐκ ἔστιν ἐλαττῶσαι οὐδὲ προσθεῖναι καὶ οὐκ ἔστιν ἐξιχνιάσαι 

τὰ θαυμάσια τοῦ κυρίου. 

Οοῆ. ς": ἡ δ ἜΠΝῸ ὮΝ ὈΟΝῸ Ὑ ὙῸ ΝΣ 

(ΟἿ. Β5. τ8:; μὴ ἐμποδισθῇς τοῦ ἀποδοῦναι εὐχὴν εὐκαίρως. 

Οοῇ. 8:2: ὈΛΔΌΝΣ ΝΣ 210 λῶν ΣΝ ὮΝ Κ᾽) Ὁ). 
(55 ἘΝ ΟΝ) 

ΟἿ. Β5. τι3: τῷ φοβυμένῳ τον κύριον εὖ ἔσται ἐπ᾽ ἐσχάτων. 

Οοῆ. τοῦ: 
518 12 γῸ}}) 05 

(Ω. Β5. 273: ὁ ὀρύσσων βόθρον εἰς αὐτὸν ἐμπεσέϊται. 

(ΤῊΪΒ πᾶ πᾶνε Ῥβεη βυρρεβίεα ἰο Βεη 51͵Γγᾶ, μονονοσ, ὉΥῪ Ρυ. 265, 

85 Β5. 27} νγἃ5 ἈρΡρΆγεηῖ]ν ϑβυρρεβίεα Ὀγ Ρτ. 265.) 

ΤἬδ5ε ρᾶγ8}16]5 ἅΓῈ ἃ5 οἰσι κίηρ ἴῃ {Ππεῖγ νν δ  ἃ5 ἴΠ056 σίνεη ὑπ 6Γ 6855 1. 

Οπε οἵ με ψφυοίαιοῃϑ (8:32) 15 ἔτοιῃ {πὲ παπᾶ οἵ {πὸ πα ρ]οββδίογ, Ὀυΐ 

τ ἰβ ρσόῦδοὶς {παῖ Ὀοίῃ πε μ]οββαῖογ ἀπά Βεη 5ῖγα Πασα αυοΐε δη ογίδο- 

ἄοχ βοπεταθηί οἵ {πε ἀδΥ, ἴογ ἴπ6γὲ ἰς τρᾶβοη ἰο 1ῖηκ {δι Β5. υβεὰ 

Οοὐιοϊει . Ὀείοτε [ἢ 6 Ομαςϊά ἐχραπάεά 
ἱξ. ὅ8ε6 θεῖον οὐ τ212, 

3. Τηβίαποοβ ἴῃ ΝΜ Ιοῃ ΒΕη 5ῖγα Πὰβ Ρᾶταρμγαβεά ἴμ6 ΨΟσαΒ οἱ Θο- 

ἠεἰοίλ: 

ΟΟοἩ. τ΄: 

“ πογαίίοη οοπιοϑ δηα ρεπεγατοη β068, 

Βυΐ (ῃε νοτ]α ἔογενεγ βἰδηάϑβ." 

Ω. 85. τ41 (Ηε}.): 

«Α5 ἰοᾶνεϑ β,ΟΥ ὉΡΟΗ ἃ φτΈεη ἵτθέ, 

Οἱ ψῃῖοι ὁπ ψἱῖΠετβ δηα δποῖΠογ ϑργίηρδ ὕ}, 

ςο {πε σοπογδίίοηβ οἵ ἤεβϑῇ δηα Ὀ]οοά, 

Οπε ρουῖβῃθβ πα Δποῖμοῦ γρθηβ.᾽ 

Οοῆ. 3: 

«Α {ἰπ|6 ἴο ΚΕΟΡ 5:||6πς6, 

Απά ἃ {{π|ὲ ἴο Θρεδκ." 
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(7. Β5. 205.“ (Η6Ἀ}.): 

“ΤἤοΓο ἰθ οπ6 ΨῈΏΟ ἰ5 53: ]6ηΐ ἴοσ νηΐ οὗ δΔῃ Δη5ΨΟΓ, 

Απὰ μετὰ ἰδ μα ῆΟ ἰ5 5]δ πὶ θεσαῦβα 6 5665 πε {1π16.᾽ἢ 

“Α νν156 ΙὩ8ΔΠ 5 51:16 ηΐ ππ1}} (ῃ6 {1π|6, 

Βυϊ ἃ ἴοο] ἀοεβ5 ποῖ οὔβεγνε ἴῃ {1π|6.᾿ 

ΟΟἩ. 485: “ἘῸΓ Ποῖ ἀὁ 1 [01] 8ἃηα ἀερτίνα πηγ56}} οὗ ροοὰ ν᾽; 

(. 85. 1τ4' (ΗΞ6}.): 
“Ἧς ψῆο ἀδργῖνοβ ὨΪβ 500} γαίῃεγβ ἔοῦ δποίῃου, 

Απά ἴῃ 58 φοοάϑβ ἃ ϑίγαῃρεγ 5}48]] σενο].᾽ 

ΟΟΉ. Ὁ (ΗεβὈ.1}): “Ὑπμεγείογε ἰεΐ ἢν ψογάβ μὲ ἔενν.᾽ 

(. Β5. γ5 (Ηε}.): “Απὰ τερεδῖ ποῖ ἃ νογὰ ἴῃ ργαγοσ. 

ΟοἩ. 5132. (Ηε}.110);: “ὙΠε 5διεἰγ οὗ {π6 σῖσ ἢ ἀοα5 ηοΐ ρΡεγηλῇ Πἰπι ἴο 

5166}. 

ΩΓ. Β5. 341: (Ηε}.): 

“ΤῊΣ ννακοίυϊηθϑϑ οὗ 1ῃ6 σ] ἢ νναϑίθϑ ἢΪ5 ΗΘϑὮ, 

ΤΠ οσᾶγα οὗ Ἰἰνίηρ ἀ 155: ραῖ65 5] σ  οσ.᾽} 

ΟΟΗἩ. γ8ν: “Βεῖίίεγ 15 ραϊίϊδηςε ἴδῃ ρτὶαβ.᾽ ᾿ 

(7. Β5. κὸν (Ηε}.): “1π ραίϊδεηςε οὗ βρί ΓΙ τεϊυγη δησννοτ.᾽ 

ΟοΉἩ. γ4: “1Ἰη {πὲ ἀδΥ οὗ ργοβρουιν Ὀὲ Ἰογίμ!; δηὰ ἴῃ [πε ἀδγ οὗ δά- 

νογβὶῖν, σοηβίάογ; ὄνοπ (15 (οα Πᾶ5 πιδάς ἴο σογγεβροηᾶ ἴο {Πδἱ.᾽ 

(7. Β5. 331. 16 (ὦ): ““Οοοὰ [5 5εἰ ἀραϊηπί ἐν} δπὰ 116 αραϊηϑὶ ἀδδίῃ; 

50 15 {π6 ροα]ν ἀραϊπϑί (ῃ6 ϑίῃπεσ. 80 ἰοοῖκ Ὡροῃ δ]] {πὸ ψοσκβ οὗ {πὲ 

Μοβρὶ Ηἰρῃ; ἔπεσα ἀτὸ ἔἧνο δῃὰ ἵνο, οὴς ἀραϊηϑδί δῃοίμοσ.» 

ΑΙβθο Β5. 425: 

“ΑΙΙ {πῆρ ἀγὲ ἀουθ!]α ομα ἀραϊπϑὶ δηοίῃογ, 

Απὰ δε Πᾶ5 πιδάϊδ ποίῃϊηρ ἱπιρεγίεςϊ.᾽» 

ΟΟΉ. 6: “ΝΥ ᾿ΙΒβάοτῃ 5 θεοῦ μδη τρσῃΐ, θὰΐϊ (ῃς νυ βάοχτῃ οὗ {πε Ῥοογ 
ΤηΔη 5 ἀΘϑρ᾽βεα δπὰ ἢϊβ ψογάβ δγὲ ποίΐ μϑεαγα.᾽ 

(7. Β5. 12:3ε ἃ (ΗΞςΡ}.): 

“ΤῊΣ ΡΟΟΥΓ τηδῃ 5ρθᾶκβ δη (ΠῸῪ δᾶν ῇο 15 [15 }᾽ 

ὙἸΠπουρῃ μα θὲ νεῖν α͵5ο πεν χῖνα ἷπὶ πο ρῥΪδςα.᾽ 

Οοῆ. ττῖῦ; 

“Ῥαυΐϊ ἀννᾶν νεχϑίϊοη ἔγοπι (ΠΥ ἤεασί 

Απά τστεπιονα ποῦν ἔσοπὶ ἰγ Η65}.᾽ 

(Ω. Β5. 303 (ΗΞ6}.): 

“Ἐδ]οῖςα ΠΥ 5οὰ] δπα τηᾶκε ρ]δα ἴῃγν Ποασί 

Απά ρυΐ νεχαίίοη ἴαγ ἔτοπιὶ {Π66.᾽ 

ἼΤῆηδβ56 ἴἤγαα οἰα 5565 οἵ ρᾶγ811615 τγδκα 1 οἰθαγ (Πδΐ [Π6 Ὀοοΐ οἵ 

Ἐπ οοἸεϑίαϑίεβ ννὰθ Κποόνῃ ἴο Βδϑη ϑῖγα, δηά ἰμαΐ ἢς τεραγαθα [115 

ἰεδοῃίηρβ ἢ ἴανοσ. Τς Οἰαςι ἃ ρ]οθθθθ ψεγε ργόρδοὶν δάάδα 

αἰΐεσ ἢ15 {π6. (866 Ὀεΐονν οἡ 1213.) 
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Α5 δνηῖρῃΐ δἀπά ΜΌΝ 16 πᾶνε οἰθασὶν ργονεά, (ἢ δυῖμοσ οἵ [ῃ6 
Βοοκ οἵ Ῥ͵͵δάον, ''κα Βδθη ὅ5ϊτα, πεν 1ῃ6 ψοσκ οἵ Οομοίδιῃ, Ρυϊ, 

ὍΠΙΚ6 Ὠίπι, ἀἸἃ ποΐ ἄρργονε οἵ 11. [1η οἢ. 2:-" ἢδ βδεῖβ ἢ: πγ561{ [0 

σΟΥΓΘΟΐ νΔ ΓΟ 5 βαυηρ5 οὗ Π6 ππροαΐγ, δηα ρα] ρδΒΪν χυοίοϑ 85 β ἢ 

ΒΈν ΓᾺ] οἵ (6 βαγίηρβ οἱ Οομθίθίῃ, ὍΠ6 ρδγδ] ] 6] 15γὰ 15 ἃ5 [Ὁ] ονν5: 

ΨΊΘΘΌΟΜ. 

2ι, Ἐοὸῦ {πον ((Π6 υπῃροῦϊν, 8566 

16) 5] 4 νη {Πα πβανοβ, σθᾶ- 

βοηϊηρ ποΐ τσ μεν: 5ϑῃοστί δηα 8οσ- 

τον] 15 Οὐγ 116, ἀηα Π6γα 15. ἢο 

Ποα] ης δί ἃ πι8η᾽5 εηἋἉ, δπα ἤοπδ 
γγὰ5 ΘΥΟΓ Κηοόονῃ ΜὨἘΟ τεζυγηδά 

ἴτοτῃ Ηδάδϑ. 

2... ἘρῚ ὈΥ πιογα σἤδηςα ἅτ ΜῈ 

Ὀοτγῆ, 8Π6 Βογθδίζογ νγὰ 5384}} Ὀ6 88 

1πουρἢ νὰ Βδα πενεσ Ῥεθη; Ρὲ- 
σϑυ5ςε ἃ 5ΠΊΟΚΕ ἰ5 ἴῃς Ὀτγεδίῃ 1Π ΟἿΓ 

Ποβίγ]5, Δηα τεαϑοῇ 5. ἃ 5ραῦκ ἴῃ 

(86 Ὀεδίπρ οἵ ουγ Πεδγίϑβ. 

25, ΘΒ Ῥεΐηρ φυσηοποά, [Π6 
Ῥοαγ 5}4]] θὲ ἰυγηθα ἴο 8565, δηά 
{πε 5ρ1Γ 5841] θὲ ἀἰβρεγβεά 85 [ῃϊη 
ΔΙτ. 

2., Απα ΟἿΣ Π8ΔΠ16 5}4}} Ὀὲ ἴοτ- 

δοίίζεη ἴῃ {{π|6, Πα ΠΟ οΠ6 5}4]] τε - 

ΤΊΘΙΆΡΟΥ ΟἿΤΓ ΨοΟΣΚα; δηα οὐὗσ [π|6 

58514}} ρ8ᾷ55 ἀῦγᾶὺν {κὸ ἴδ ἴγδοκ οἵ ἃ 

εἰουά, δηὰ 514] θῈ βοδί(εγοά 85 ἃ 

τηἶδί ομβαϑθά Ὀγ {με Ῥεᾶπιβ οἵ ἴπ6΄ 

ΒΌΠ δηα Ὀγ 115 ἢδδΐ ὀνθγοοχηβ. 

25, Ἐὸγ οὔκ [16 15 [Π6 ραϑϑίηρ οὗ 
8 Βῃδάον, δηᾷ {Π6γ6 ἰβ πὸ γοίγθαί- 

ἴηρ οὗ ουγ δηά, Ἀεσδιιβο ἰἰ 5 βεδὶοά 
δΔηα ποηδ ὐγηοίῃ 1 ὈδοΚ. 

256, (οπια ἴἢεπ ἰεΐῖ ἃ5 Θη]ΟΥ {6 

δοοά τΠϊηρβ (Παΐ εχἰβί, δπά Ἰεῖ ἃ 

1.56 [Π6 οτοαῖβα [Πϊηρ5 ΘΑΡΈΓΙΥ 85 ἰῃ 
γουίῃ. 

ΟΟΗΕΣΕΤΗ. 

25:5, ἘῸΓΣ 8}} ἢἷἰβ ἄδυὺϑ ἃγα ρδίῃηβ, 
ΔΙΑ Πῖβ5 ἴδ5Κ 15 νεχαίίοῃ, 4]50 δ 

Ὡἱρῃϊ ἢΪ5 δαγί ἀοαο5 ποῖ σγαϑβί. 

δι5α}͵ ΤΠδ (51π|8}}}) πιο οὗ 

1.6 ἀδγ5 οἵ δἰ5 {{{6, 

81:9. ἘῸγ [Π6 ἔαία οὗ {π6 βοῃβ οὗ 

τπθη δηᾶ {πε ἔδΐς οὗ ἴῃς ᾿εαϑίϑ-- 

ΟὔΘ ἔαία 5 (ῃῖτβ. Α5 15 {πὸ ἀθδίῃ 

οἵ οπο, 80 15 ἴῃς ἀσαίῇῃ οὗ ἴῃ6 οἴοσ, 

84 411 μᾶνα οὔὲ βρὶ Πΐ. (. αἰ5ο 
ΟΟοΗ. ο!!. 

1217, Απά [Π6 ἀιυιϑί 5411 τεΐυσῃ 

ἴο ἴπ6ὸ φαγίῃ 85 ἴἴ ννᾶϑ8, 

Απαά {πε βριγἱῖ 5141} σεΐυσγη ἴὸ 

Οοα νῆο μαᾶνεὲ 1. 

11. ΤΏΘΓΘ 15 ΠΟ ΓΣΟΙΠΘΙΌΓΔΗΘΟ 

οἵ [οΥΊΘΓ Πιθη. 

216. ῸΓ (Π6 ννῖβε {κὸ (6 ἴοοϊ 

ἢδ5 ὩΟ σοι θΙ Ὀγᾶηςο ἔογονοσ. 

96, ΤΠΕΙΓ ΠΙΘΠΊΟΥΥ 15 [ογροί(θῃ. 

2... ΤῈ ν ΒοΪε ννὰ5 νδηϊίν δηὰ 

8. ἀεϑῖγε οὗ ψἱπά. 

612, ΤΏ ΠΌΠΊΡΟΙ οὗ ἴῃς ἀδγϑ οἵ 

ἢϊβ ναῖη 116, ἴοσ ἢ6 βρεηᾶϑβ {ῃ8πὶ 

ΚΘ ἃ ϑῃδάον. 

88. Νογ 5 δ σι ]οσ ἴῃ (Π6 ἄδγ οὗ 

ἄδδίῃ. 

24. ὝΠεΓα 15 ποίπτηρ Ὀεϊεγ ἴοσ 

ἃ ἴδῃ ἴπδη {πᾶΐὶ 6 βῃουϊά οδὶ 

δηα ἀγηκΚ ἀηα ΘὨ]ΟΥ Εἰτηβε , 



«8 ἘΓΠΟΙΜΕΒΙΑΘΤΕΚ 

ὙΙ ΙΒΘΌΟΜ. 

21. Το 5 81] οὐγδεῖνοθ ψ]Β 

ΠΟΒΙΥ νη δηα οἰηίπηδηίβ, ἀπα ἰεῖΐ 

ΠΟ ἤονετβ οἵ βρυῖηρ Ρᾶ55 ι.5 Ὀγ. 

28, κεῖ 15 σσοννῇ Οὔγβοῖνοβ ἢ 

τοβοθυαβ Ὀεΐογε ἴπον Ὀ6 ψ Ποτγοά. 

39, Τρ οὶ ἤοπΠΟ οὗ υ ΡῈ ψνιπουἱΐἱ ἃ 

Βἴδγα ἴη ΟἿΓ ναπίοη γενεῖσν, ἐνεσυ- 

ΜΏοΓγΟ ἰοῖ τ ἰοανθ ἰοΐκθης οὗ Οὔὐγ 

ΟΟΗΕΙΕΤΗ. 

97. Ὀτίηκ [ἢν πα 1 ἃ μ᾽ δα 

Ὠρδτγί. 

95. Αἴ 4]1 {1π|65 1εἴ τὴν ραγηιθη 

Ὀὲ Μνῃϊΐε, ἀπά ἰεΐ ποῖ ο1] ὈῈ ἰδοκίηρ 

ἴογ ἴῃν μοδά. 

822. ΕἘῸΥ ἰῃαΐ 15 ἢΐβ ρογίίοῃ. 

δι8, Ἐογ (Πα 15 ἢΪ5 Ἰοΐ. 

958. Εογ ἴἴ 15 1ῃγ ἰοῖ ἴπη 116. 

τ γί, ἕο (Π15 15 ΟὟὗγ ρογίΐοῃ 8πη4Ὰ 

(Π15 15 οὐγ ἰοῖ. 

Α5 Οομείβιῃ 15 [6 οηἷν [6νν 8 νυ! ογ Κηοννη ἴο 5 ΏΟ σἤδιη- 
ΡΙΟΠ5 5 ἢ βεηςπδηΐθ, (Π6 γα σδη ΡῈ {|{|6Δ ἀουθέ Πδΐ {15 Ρο]θηλὶς 

15 ἀϊγεοϊβα δραϊηϑδί ἢ. [1 15 ἴσια (μα ἴῃ [6 [ο]]οννίηρ νεῦϑαϑ (86 

δυῖθοΥ οἱ 25 4οην ἀθπμουπσα5 ΟΡΡγοϑϑιοηβ Ψ Ώ] ἢ ΟὐΟΠο εἰ ἢ πον ογα 

σουηΐδηδηςεβ πα σοι ρ]65 ἰθπὶ ἢ {Π6 56 [4156 ἀοςσίτγηθϑ; (ῃδί 

ἄοδϑβ ποῖ, Πονψενοσ, ργονα [Πδὲ ΠΪ5 5ϑῃαῖίβ ἃσγὸ ηοΐ αἰπιθα δἱ Οοδμοίείῃ, 

ἴογ 11 85 ἴῃ 41} ἂρθϑ θθθὴ οπδ οἵ (Π6 τηϑί ῃοάϑβ οὗ {πθοϊορίοδὶ νναγίαγα 

ἴο μοϊά (Π6 ΟρΙ Ποη5 οἱ Βογεῖϊοβ ΓΕΘΡΟΊΒΙ06 ἴοσ [ῃ6 τηοϑί ᾿πηπΊοσα] 

ὈΓδΟΙς65. 

δ 13. ῬΑΤΕ ΑΝῸ ΑΥΤΗΟΚΒΈΠΡ. 

711 Π45 θβθθη ϑῆοννῃ δρονὲε (ὃ 5) {παΐ [ῃ6 ϑοϊοπιοηϊς δυς ΠοΥβἢ Ρ οἵ 

ἘοἸεβιαβίθϑθ, ἀθηϊθά ὈΥ Τα ΠῈΣ ἴῃ {Π6 ϑιχίθεηιἢ σεηΐυγυ, ἀπά ὈΥῪ 

τοί ἴῃ (6 βϑενεηϊθθηΐῃ, ννὰϑ ἴῃ (Π6 πἰποίθοηίἢ σοηίυγΥ ἀδιηοη- 

ϑίγαϊβ α΄ ΌῪ βοῦν ἰπίεγργείεγβ ἴο θ6 ἱπηρόϑϑῖθ]θ. Τα ἔαςίΐ [Παΐ 

ΘΟΪοΟΠΊΟΗ 15 ηοΐ [Π6 ΔυῖῃοΥ, Ὀπΐ 15 ᾿πἰγΓοά ςθα ἴῃ ἃ ᾿ς γάσν ἤριγο, ἢ 5 

Ὀεοοιηθ ϑυοῇ δὴ ἃχίοπι οἱ ἴῃς ῥγεβεηί- αν ἰπίεσγργοίδίοη οἱ (6 

Ροοκ, [Πμδΐ πο Ἔχίεπαθα δυρυγηθηΐ 15 ΠΟΘ ΒΑ ΤΥ ἴο Ρσονε 1. Νὸο οὔθ 

αἱ 4}1 [ἀπ Πὰν ἢ ([ἢ6 σοιΓβε οἱ το] ρίουβ [πουρἢϊ ἴῃ [5γϑεὶ, ἃ5 56]- 

δηζῆς ὨΙβίογί δὶ βία ἢδ5 δοσυγαίοϊυ ρογίγσαγεα 1ἴ, σου]ά ἴοσ ἃ 

τηοιηθηΐ βού 6 (ἢ6 ννοῦῖὶ ἴο ϑοϊογημοη. ὉΠεὲ ἰδηρῦάᾶρα οἱ (ῃ6 θοΟΚ 

4.150 βίΓοηρ]ν γοϊηΐογοθϑ [ῃ6 ἀγριηθηΐ ἀγανη ἴσο (ῃ6 (πΠουρῃί. Τί 

Ὀεϊοηρθ ἴο (Ππ ἰαἴοϑβί βϑίαρε οἵ ᾿ἰπρυϊβίῖς ἀδνοϊορπηθηΐ γεργεβεηίβα 1ῃ 

[ης ΟΙα Τεβίαπιθπί. Α5 βϑῆοννῃ ἀῦονε (διο) ποῖ οἠἱΪὺ 76 οἱ δ 

Ἡδῦγονν [ΟΓΠῚ5 Δα σοπβίγασι οη5 σμδηροα οὐ σοηΐιδεά, Ὀυΐ ἰαίςα 

ἀενεϊοριηθηΐβ Κίηαγαοα ἴο ἴΠο56 οἱ [ῃς ΜΙΒΏπᾶ ἅγὸ ργεβθηΐ, Ασγαπιαὶς 
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ΟΓά5 Δηα σοῃϑίγις 05 ἀγα ἰοὰη6, αἱ ἰθαϑὶ ἔννο Ῥογϑίδῃ ψογάβ ἀΓῸ 

ΕΠ ΡΙογβά, ψνἢ1]6 ἴῃ οπςα ᾿ηϑίδηος ἴῃς ᾿πἤμπεησε οἱ ατοοῖκ ἀϑᾶρὲ σὰ ῃ 
Ὀε ἰγτᾶσθά. 1 νὰ σοιήραγα (Π6 ἰδηριάρα οἵ ΟοΠοΙ ἢ ἢ (δὶ οἵ 

[η6 δαγεϑῖ ργορἤμείῖς ἀοοσυπιεηΐ οἱ [με Ῥεπίδίθιςῃ (7.), νγε 58}4}} 

Πηά (Πδί {ΠδῪ ϑἰαπα αἱ (ῃ6 ἵννο ἜἼχίγεπχθϑ οἱ Ηδργον Ἰἰηρυ διϊὶς 46- 

νε]ορπιεηΐ, [Π6 [ΟΥΠΊΘΙΓ γαργΓαβθηίηρ ἴῃς ἰαίοϑί, ἀπα (ἢς ἰαίίογ (ἢ 6 

ΘαγΠθϑῖ. ὕπαεγ βυοῇ οἰγουπιδίδησοϑ ἴῃς ϑοϊογηοηϊς δι ΠΟΓΘ ΠΡ οἱ 

Ἐοο]οϑαβίθϑ ᾽5 Ἀπ ΚΔΌ]6. 

Τι ἢδ5 αἶἰδο Ῥεδη ϑῆονγῃ ἅρονε (ὃς) ἰμαΐ γεοθηΐ ἰηϊουργείουβ ἅσσα 

αϊν!ἀεα 45 ἴο ψνῃοίμοσ ΟοΠοίοῖἢ ντοία ἴῃ (ῃ6 Ῥεγϑίδη οὗ [ῃ6 ατροὶς 

Ρεγοά; [πΠουρἢ τχοϑβί οἱ ἴμοβα νυ ηρ ἴῃ (Π6 Ἰαϑὲ ἴδνν γεᾶγϑ Πο]α ἴο 

[6 ἰαϊίεγ εσὰ. 1 οὐἵ γεσορηϊίοη οὗ ἃ ατεοκ τάϊοπι ἴῃ ΕΟ] ϑἰαβίαβ 

15 ν]| 14, 1 ρΡοϊηί5 ἴο ἃ ἀαΐβ ροβίοσιοσ ἴο ἴῃ6 σοπαιδϑί οἵ ΑἸεχαηαεγ 

[η6 Οτεαῖ, ἴοΥ νὰ τηυϑί ἄστεα ψ ἢ [Π6 Δἰπηοϑί πππαηϊ που 5 ΟΡΙΠΙΟη 

οὗ τεοθηΐ ᾿πἰογργοίογο (δὶ (ἢ6 Δαίΐμοῦ ᾿ἰνεα ἴῃ Ῥα]θϑίηθ. ΤΠ δΡ- 

Β6ης6 τοι 5 οΟσΚ οὗ Δηγ ἱπηρογίδηί ατϑοκ ἱηἤμπδηςε (566 ἀρονα, 

δ6) 15 βυϊηοϊοηί, ἰο πηδηξοη ηο οΟἴθογ [δαΐυγα, ἴο τα α ἃ ποη- ῬΑ }65- 

{1ἰηἰδῃ γεϑιάθηςς οἡ ἢϊ5 ρΡᾶγί ουΐ οἱ (Π6 ἀαυδϑίϊοη. 

Τι 45 Ἰοηρ θδοη ἱπουρῃΐ (Παΐ ἴῃ Οοῖ!. ς' {ΠΕΓ6 15 ἃ γϑείθγεηοα ἴο 

{π6 ϑαίγαρ᾽αὶ βγϑίθμι ν] ἢ (ἢ6 Ῥογϑιδηθ ἰηνεηίοα. [11 Π15 ΡῈ γα, 

1 ἀοα5 ποΐ ρζονε [ῃδΐ {Π6 "νοσκ 15 ποί ἰαίεσ (ῃδηῃ {πὸ Ῥογϑίδῃ ροτιοά, 

ἴογῦ, ἃ5 15. ΜῈ 1} Κῆοννη, Ῥγδοῦςδ! Υ [ἢ6 σα πΊῈ ϑγυϑίθπι νγνὰ5 σοπίϊηπδά 

Ὀγ ΑἸοχαπ θυ ΔΠα ἢΪΐ8 ϑυσοθθϑοῦβ. ὅδε τηδὺ ἰακε (ῃ6 σοπαμεβί οἵ 

ΑἸεχδηάεσ, ἤθη, ἃ5 ἃ ἐθγηηημ5 α φηο ἴογ ἴῃ6 σοπηροϑιίοη οἵ ΟἿΓ 

Ὀοοκ. νε 5ῃου]ά ποίεβ, ἤόοννονεσ, [μδΐ βοπηδ {116 ρετιοα οἵ σοηΐδοϊ 

ΜΙ [Π6 ατεεκϑ 5ῃου]α θὲ Δἰ]οννεα ἔοσ Ὀεΐογε ἴῃς νυσἰηρ οἱ Εςο]6- 

βδιαϑίθϑ, 1ὴ ΟΥᾺΘσ ἴο δοσοιηΐ ἴοσ (ἢ6 56 οἱ ἃ ατεοκ Ιαοη. δ, ἃγα 

{Π5 Ὀτουρῃΐ ἄονῃ ἴο (ἢ [Πἰγτὰ σεπίαγν Β.(. 

Α ἐοεγηῖηηδ αὐ φμορὶ ἴου ἘΣ οἸ Θϑιαϑίθϑ ἰ5, οη ἴῃ οἰῇϑσ μδηά, Ἀχϑά 

ἴοσγ ιι5 ὈΥ (ῃ6 Ὀοοῖκ οἵ Ἐπκο]οϑίαϑίϊσβ. Α5. 5 θθθη βῆονῃ ἃῦονε 

(δ1τ1) Θομλοίοιί, Ἰαοκίηρ ἴῃς ΟΠαδί4 ρίοββθθ, ὰβ. Κπονῃ δηά 

564 Ὀγ Βεδη 5|τὰ---ἃ ἴαςΐ νης ἢ 85 θεθη γϑοορηϊζεά ὈγΥ ΤΎΪΟΓ, 

Καυδηδη, Μαγρουοῦίῃ, Νόϊἀοκο, Α. Β. θανιάβξοη, τιρῃί, Ρεάκρ, 

Ο(ΟΥΠ1]], πα ΜΌΝ ΕεῸ. Τῆε ἀαίς οὗ Βεη δ51᾽τὰ σδῃ Ὀδ ῥσγείϊυ δοσι- 

Γαίεϊν ἀδίεσγπηηθα. Ηἱϊδβ ννοσκ ννὰβ ἰγδηϑίαίθα ᾿ηΐο ατσθαῖκ ὈΥ ἢΪ5 

ΙΔ άβοη, νν 80 ἴῃ ἢ]5 Ργοϊοριια βίαϊθϑ {παΐ μὸ {γα ηϑ]αϊθα 11 ϑοοη αἰΐευ 

ἢς ψεηΐ ίο Εργυρί, ἀπά ἰμαΐ ἢς ψεπί {π|{π6ῖ ἴῃ ἴῃς {Π|γίγ- σῇ ἢ 
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γϑᾶγ οἱ Επεγρείεθ. Α5 ἢδ5 Ἰοῃρ Ὀδδθη σγϑοορηϊζΖαά, (ἢ]5 βἰαϊεηθηΐ 

-ΟΔῃ ΟὨΪΥ ΔΡΡΙΪΥ ἴἰο Ριοϊεην Επεγρείθβ Π1 (ΡγΒΟΟΠ), ΔΠ6 15 ρΡγο Δ ὈΪῪ 

ΤοΟΚοηρα ἴτοπ [Π6 {πα ἤθη ἢς ἢγϑί ἀϑϑυτηθα (ἢς ταρὰὶ]ὶ αἱρηϊν ἴῃ 

170 Β.(, ἀπά ποῖ ἔγοῃλ ἢΪ5 ϑεσοηά δϑϑιτηρίϊοη οἱ [ἴ οἡ {π6 ἀδαίῃ οἵ 

ἢϊ15 Ὀγοίμοσ ῬῃΠοιηδίου ἴῃ 146 Β.(., ἴοσ 15 γεῖρῃ, [ουπληδίηρ ἰΠ 117 

Β.(,, αἰά ποί ἰα5ὲ (ἰγίγ-εἰρΐ γεαῦβ αἴΐζεσ (δὲ θνθηΐῖ. [1ἰ οου]α ποί 

ΓΕΙΟΓ ἰο Επιεγρείθϑ 1 (247-22 Β.(.) 85 ἢδ τεϊρῃβά ὑΡυΐ ἐνεηίγ-ῆνα 

γοαῦβ. 'νε ἂὲ ἴῃ Ὀχγοιρῃΐ ἴο ἰῃ6 γϑᾶσ 132 (50 τηοϑί βοῇ δ Γ5, 

6.ρ., ΤΥ ]εγ, οἰ οο,αδίε5, 32ο; τι, Ἐοοἰοδιαδίο5 45 ἤ.; ϑδπάδυ, 

]ηεριγαϊοη, οὃ; ΤΟΥ, Εροοἰοσίαδσμδ ἰὰ ἘΞΒ.; ΚαυίΖβοοι, Α ῥοκγγρἤθη, 

Ι, 234-23) ἴογ ἴῃ6 τηϊρταίϊοη οὐ ἰῃ6 ὙουΠΡῸΓ Βεη 5᾽΄τὰ ἴο 

Ἐργρΐ, βοοη αἰΐζεσγ ψῃ ἢ ἢδ ἰταηϑὶαίθα (ῃ6 ΟΥΚ οἱ ἢΪ5 ρτδηαίδί ον. 

1 ννὲ 1}1οὸνν ΑΓ γοϑᾶγϑ ἃ5 [π6 ργόῦδθ ]ε {πὸ Ὡς ἢ εἰαρϑθά Ὀείνγθεη 

[Π6 σοπηροϑι(ίοη οὗ [ῃ6 ὈοΟΙ ὈΥ ἴῃς στη δίπΠοῦ δηα [15 (γα βίη 

Ὀγ {πε ρτδηάβοῃ, νγαὰ γεᾶοῇ δρουίΐ 18ο--τ76 Β.Ὁ. 85 ἰῃς ἀαίε οἵ {με 

σοπΠΊΡοϑιίοη οἱ ΕΟ] δι ϑίϊςσιιβ. [1 ταδί ἤᾶνα θδθη ψτι 6 η Ὀεΐογα 

1ὴ6 Μδοσαρθξδῃ τγονο]ὶ Ὀσοκα ουΐ ἰῃ τ68 Β.(., ἴογ ἴἢθγα 5 πὸ 8]}- 

ϑίοῃ ἴο Απίοομιβ ΙΝ ἀπά ἢΐβ ορργεβϑβίοῃ οἵ [με 7ενν8. ΤῊΪΐβ ἀδίε 

566 115 ἴο 6 σοηξττῃηξα Ὀγ {Π6 τείογεησς ἴο [ῃ6 Πὶρῇ ργδϑί, Θ᾽ ΠΊΟη 

80η οἱ Οηϊδϑ ἴῃ Β5., οἢ. ξο, ἴοσ 16 {Π6Γ6 γνοσα ὕνο Πρ ῥγίθϑίβ οἵ 

[ῃ4ὶ πδηης (τ΄. [ο05. Α4{πΙ. ΧΙ, 25 δη4 419), [η6 ϑεζοηα οἵ ἴῃδπ), ἴο 

ΝΠΟΠῚ ΓΕίεγεηςα 15 ΡγΓο Δ ΌΪΥ τηδάθ ἤδγε, ᾿ἰνεα ἰαΐϊα ἐπουρῇ 50 ἰῃδί 

Βεη 51ςὰ, 11 μὲ νυ 6556 4 [6 5οδὴθ ὙΠΟ. 6 50 νυν αν ἀΘβοσῖ 65 ἰῃ 

οἢ. ζοι! ., σου] ᾶνα νυ δὴ ἀρουΐ 18ο-τῇς ΒΚ. Τῇε ἀαδίοδ οἵ 

Ἐπ οἸ οϑἰαβίϊοιβ 15 [Π5 ἴῃ (Π6 ορίηΐοη οὗ πιοβί τποάθγῃ βοῃ  δγϑ ρΓΟΓΥ 

ἀεπηϊίεὶν ἤχοα. 

Α5 Βεβη ὅ51ςτὰ ΄φιυοίε Εοϊθϑαϑίθϑ αΐζογ 1 ἢδα οησθ θδθῃ ρ]οββθά 

(Ξες ἄῦονε δγ, 11), Οομε οἢ ταϑὲ ἢᾶνε ττιςᾺ6 ἢ αἱ ᾿θαϑί ὑννεη 

ΥΘΑΥ5. ΘΆΓΠῈΓ. ὃε αἵὲ (5 ὑγουρῃΐ ἴο δρουΐ [ῃ6 γξϑᾶγ δοοττος 

Β.Ο. ἃ5 (ῃε6 ἐσγηηΐημδ ααὦ φΗΕ6ηῖ ἴοσ οὐὐγ θοΟΚ. ὍΤῆαβα ᾿ηαϊσαί ἢ 5 

ἰεᾶανα {πῸ ψο]6 οἱ πε (τὰ σεηίαγγ Β.(., οὐ [6 νεῦγ ἢγϑί γϑᾶγϑ οἱ 

[ῃς6 ϑεσοηά, ΟΡΘη ἴογ ἴ{. 

(δη νγε ἀδῆμε ἴῃς ἀαΐδ πλοσα ΠΝ ΜΠ Πη (ῃ656 ΠἸπλ]5᾽ Οὐ 

ΔΏΒΘΥΘΙ ἴο [Π]5 ψ1}} ἀδρθηα ἀροη οὐγ ἰπίθγργείδίοη οἱ ἔνγο ρΡᾶ5- 

ϑᾶρθϑ, 4.3-:|.5 Δηα το! δτ, Τς ἢγϑί οἱ (ῃ656 ράβϑαρθϑδ γοδαάϑ: 

13, Βοίεγ 15 ἃ γου ἢ ροοῦ δηα ψ156 [ἢδῃ ἃ Κίπρ' οά δπα ἔοο βῆ, γῆο πο 

Ιοηροῦ Κῆοννβ πονν ἴο ΒΕ δαἰπηοπ: 566, "". ῃΠουρ ἔγοχῃ [Π6 ἤοιιδς οἱ [6 γϑ- 
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Ὀ6]]Π!ου5 μα σατης Τογίῃ, δ᾽ πουρσῃ ἐνθη ἰπ ἢϊ5 Κἰηράοτῃ ἢ ννᾶ5 θοσῇ ροοσ. 

1.1 δἂνν 8}} (Π6 ᾿ἰνίπρ γῃο νναὶκ ὑπάογ ἴΠ6 δ Ἰἢ ἴΠ6 (Βεςοη 4) γουτἢ 

ΜΉΟ 5Π4]] βίδπα ἴῃ ἢΪ5 βίεδά. 

1, ἼΤΠοΓα νγᾶ5 ΠΟ 66 ἴο 8}} {πε Ρεορὶε---4}} νῆοβε ἰεσδάδθγ 8 ννᾶ5; τγοσγε- 

ΟΝΟΥ ἴῃοβαε ΨῆὴΟ οδπΊα αἰζεσ σου] ποῖ ἀδ]ρηϊ 1η Πϊπι; [ΟΣ [Π15 8150 15 

νδηϊΐν δηά ἃ ἀδϑῖσγε αἴΐζαογ νἱηα.᾽ 

ΜδηΥ δῖα (ἢ ἰηἰογργείαί οηϑ ἢ] οἢ {Π15 ραβϑᾶρα ἢδ5 τγεοοϊνοά 

(5εα ποίθϑ οἡ 4.3). Οπεδ οἵ [Π6 πηοβί αἰϊγαοίϊνε ἢδ5 σεοθητΥ Ὀδδη 

Ρυΐ [ογἢ "γ Ηαδιρί (οοἰο5,α5|65), ἀσσογάϊηρ ἴο ΜΜΠΪΟἢ (ἢς “014 ἀη4 

[00] 150 Κιηρ ᾽) 15 Απίὶοσῆι5 ΕΡΙΡΏδΔη65 (17 5-τ64), Δηα (ἢ6 “Ῥοοῦ δῃμά 

γα γουἢ ̓ ΑἸεχαπάεσ Βαΐαβ (1ςοττ4ς Β.(.). ΤῊ ΉΪΒ νίεν 1 [ΟΥ̓ ἃ 

{πὸ δαορίεά, Ὀεΐ 6 ἐχίογηδὶ ονιάοηςεα 751 ρᾶ556α [ἢ ΓανΊ ΟΝ σοχη- 
ΡΕΙΙοα πὲ ἴο δραπάοῃ ἰ{. {ΠΚῸὸ (ῃς Τἤθογυ οἱ ΔΜ ΊΠΟΚΙεγ---ἰῃδαὶ (6 

σοηϊγαβί ἰηἰθηἀ θα 15 Ὀδΐνγθεη Απηξοσῆ5 ΕΡΙΡΏΔη65 δηά Ὠειηθ- 

{τἴ15 1--ἶἰἈὋτ [5 τη ἀογοα ᾿πηρόϑϑι 016 Ὀγ (ἢ6 οἰθαγ ρῥγοοῖ [δὲ Οομοοἢ 

᾿νε Ρείογε Βϑβη 5͵γὰ. 

ΤΠ, ψ ἢ (ῃ6 ἀαίε ἱπαϊοσαίεα Ὀγ [Π6 ἀπο ϑετα δνϊ ἄθηςσα ἴῃ τη, να 

ΟΔΙΤΥ ἴῃ ῬΟΟΚ ΡδΟΚ ἰο [Πε νεσρε οἵ {Π6 {ῃϊγά σεπίαγυ, Γοιηθαοσίηρ 

[Πδΐ ἴῃ [Π4ἰ σοηΐυσυ Ῥα]θϑίηθ νγὰ5 ὉΠ6 ΘΓ (ἢ6 σοηίΓοὶ οὗ Εργρί, Ψν6 

584}} δη4 (αἱ ΗΙἰΖὶρ ννὰ5 οἡ (6 τὶρῃΐ ἰγαςοῖκ ἴῃ ἢ15 Ἰηἰογργείδίοη οὗ 

[ῃ6 ραβϑᾶαρε. Τῆς “οἰ δηά ἔοο ϑῃ Κιπρ᾽᾿ ψουϊὰ Ὀὲ6 Ριίοίοηγ ΙΝ 

(ΡΒΠοραδίοσ), νῃο ἀϊεδα ἴῃ 2ος Β.(., δπά ἴο ψῇοιῃ ἔσγοπὶ ἰῃ6 [εν] 5 ἢ 

Ροϊηΐ οὗ νίεν ἴῃ6 ἀΘβοσιρί]οη νΈγῪ ψΜ6}} ΔΡΡ]165, [οσῦ δοσογάϊηρ ἴο 

3 Μᾶς. δ ρτϑαίυ ρεγβεσυῖεα (Π6 εν, Ὀθοίῃ ἴῃ Ῥαϊθϑίίηα δηά 

Εργρί. Τὴ “Ροοῦ δηά νῖβε γουτἢ ᾽ νου]ά θὲ Ριοϊεῃν Νὶ (ΕΡΙΡἢ- 

865), ῆο ννὰβ θυΐ ἤνε γοαῖβ οἷά θη 6 σάπια ἰο ἴῃς [ΠΓΟΠ6. 

Ηξε [5 ρΡοσῇῆδρϑ ἌἿδ]]δα ““ΡῬοοσ δηᾷ, νν 156" θεδοδιιβα οἵ [ῃ6 ΤΕ νν 15} ϑυτ- 

Ραΐῃγ ἢ Πἰτὰ δηα ἤοραβ ἔἴγοτη ἢ. ὍΤηδ “τε θΆ]]ΠἸοι5 μουθ6 ᾽ς 

ῬτγοΟΔΡΪΥ γοίθγϑ ἴο Ὠ15 [Δ ἢ γ᾽ 5 ρΡευβθοιίοη οὗ {πῸ [ενν5. ΤῊ ““βεοοπα 

γουῦἢ᾽ (1 τἢς ννογά ““βεσοῃά ᾽ 15 ρεπυΐηθ) νου] ἔμθη Ὀ6 Αη ]οοἢ5 

ΠῚ οἱ ϑδυγῖα, ῇο Πδά ϑυςοδδαδα ἴο {πε ἰἤγοπα οἱ {Πδΐ σοπηίτνυ αἱ Δῃ 

ΘΑΙΪΥ ἅρθ, δηἀ ψ1ο, νη θενθὴ γεϑᾶγθ δἰεσ {Π6 ϑιιςοεβϑίοη οἵ 

Ῥιοϊθιαν Ν, νγὰβ. ΑΓΤΩΪΥ νοἰσοιηθα ἃ5 βονογεῖρῃ οἱ [ὰἀ4ὰ (705. 

Αηἰ. χιὶ, 38. ὍΤῆδδθ6 ἀῖδ ἰδ ΟὨΪγΥ τοὶρηϑ ἴῃ [Π6 Ὠδίογγυ οὗ [Π6 ρογιοά 

ΜΉΪΟἢ δὲ 411 σοσγεβροηά ἰο Οομα οι ἢ 5 ψοσγάβ, δπά ἴἰ βθθιβ ὑγοῦ- 

4016 ἰῃδΐ Ὠδ γείογϑ ἴο {π656 Κίηρβ. ὍῊϊ5 νίονν γθσεῖναϑ σοη στ δί! ἢ 

ἔγοιῃ [Π6 βθσοηά ρῥᾶϑϑαρε οἰ α ἄθονβε, τοἱδ' 17, 10 15 85 [0] ονν8: 
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νος πυηίο (66, Ο Ἰαπά, ννῆοβε Κιηρ 5 ἃ οῃἹ]Ἱά, 

Απαὰ ννῇοβα ὑγΓηο65 ἔδαϑί ἴῃ [Π6 τηογηΐῃΡ. 

ΗΔΡΡΥ τί ἴμπου, Ο Ἰαπά, νῆοβε Κίπρ' 15 νγε]-θοσῃ 

Απαᾶ Πο56 Ρῥυίμοθ5 ἔδαϑὶ αἱ (6 ὑσορϑὺ {{π|6. 

Α5 ΗἰΖὶρ μᾶ5 βθεη, ν. τό ργορδν γοίοῦβ ἰο {Π6 γϑαῦβ δίζεσ (ῃ68 

τεῖρῃ οἱ Ῥίοϊεαν Ν' μβαά θερυη, ἤδη Αραίμοοϊεα ΔΠ 4] Π6Ὶ Ὀτγοίθμοῦ 

ΨΈΓΕ (ῃς6 ἰανογίεϑ ἰη ρόνεγ (Τυδίϊη, ΧΧΧ, 1), θη στένεῖσυ βουτγ- 

Ι56η64, ὯΔη ψῇθη Απίοσῆυβ ΠῚ ((η6 Οτεαδί) δἱ ἴῃ6 μεῖρῃΐ οὗ ἢἰ5 

ῬΟΥΝΟΓ νὰ5 Ὀῥγοβθουίίηρ ἰἤοθ6 ὑνὰσθ ΨΏΙΟΏ, ἰοῦ ᾿πἤϊοίηρ τυ ἢ 

ΒΌΠοσηρ Ρροη (Π6πὶ, τοῦ εα Ἐργρί οἵ ΠΕ Ῥα]θϑι πδη Ομ ΠΙΟΠ 5. 

Ῥοσϑδιρίν, [πουρῇ ἰ{ 15 ΌῪ πο Τθδ 5 ΡΓΟΡΔΌ]6 (566 ποίΐδθϑ οἡ 9!" 5), (ῃ6 

ΓΟίετοποα ἴο ἢ εἰν ἀοΠ νεγεα ὈΥ ἃ ννῖ56 τηδη ἴγτοπὶ (86 5ἰθρα οἵ ἃ 

Ροννοσία! Κιηρ (1"-15) 15 ἃ γοίογθηςε ἴο βοπλῈ ᾿ποἀθηΐ οἵ [ἢ ννᾶγϑ οἵ 

Απίϊοσῆβ ἢ Ἐργρί. Ῥγορδῦὶγ “ἬΔΡΡΥ ατγί μου, Ο ἰδηά, 

ψνῇο56 Κίηρ 15 Μγ}ὲ1}1-θόγῃ δηα ννἤο56 ὑσῖποο5 [65 δἴ [ῃη6 ῬΓΟΡΕΓ της; 

5. ΟΠ ΟΙ ει ἢ 5. ννεϊσοπηα οὗ ἴῃ βίγοηρ γι ]ὰ οὗ Απίϊοσῆαβ 1. 7056- 

Ῥἢ5 (6115 τι (4π|. ΧΙ, 43) (ηαΐ (ῃ6. [δνν5 οἱ {Π6ῚΓ οὐνῃ δοοογά ψεηΐ 

ΟΥ̓́ΕΓ ἴο ΠΪ πὶ, ἀηα ννεϊσοιηβα ἢϊτα ἴο Γεγυ βάθη, δϑϑιβίϊηρ τα ἰο (ΚΟ 

[Π6 οἰΔ 46] ἴγοπη [πΠ6 Ἐργυρίίδηβ. ΤΠ15 ραβϑᾶρθ Δρρδγθηί]Υ γαῆθοίβ 

1Π6 βεπ πιθηίβ οἱ [Ππαΐ ννεϊσοσηθ. Ομ θίἢ ννᾶ5, θη, ποίΐ σοηλ- 

Ὀἰείβα Ῥεΐογε τοῦ Β.(. [115 υδὲ Ὀγ Βεὴ 51τὰ, οἡ ἴῃς οἵμεσ μᾶπάᾶ, 

ΙΔ ΚΕ5 1 ἱΠΊΡΟΒΘΙΌΪῈ (Πα 1 5Βῃου ἃ ἤᾶνα θθθη ψυ θη τὰ ἢ Ἰαΐοῦ 

[πΠ4η [ῃδὲ γοᾶγ. 

Οη ἰῃδ ψοΪ}, νᾶριιδ 85 (ἢ 6586 Ὠϊβίογιοδὶ Δ᾽} 51 05 αῦθ, ([Π6Ὺ πη κα 

1 Ῥτόῦδ Ὁ ]6 {μαΐ ΟὐοΠο οί αἰά ποί βη]5}} ἢἰ5. θοοΪΚ ὑπ|}} αἴζοσ {Π6 

σοηαμαβί οὗ Απίϊοσῃι5 ΠΠ, ἀροιί τοῦ Β.(. δ) ῃϊ δβ ἴῃς ἀδία ἃγδ, 

ἴΠδῪ Ἰοδα τ15 ΙΓ σοηϑι ἀγα ]Ὲ σοηπάξηςο ἴο ρῥΐδος 1ἢ]15 ψνοσκ 751 

αἱ (6 εη4 οἵ (Π6 ρΡεγὶοα πο ἢ ἀρονα να μ6]4 ὀρβη ἴου ἰΐ, Π ποῖ ἴο 

ΠΔΠΊΘ ἰἢ6 ΝΕΙῪ γᾶ ἴῃ ΜὨΪΟἢ ἴ{ ννὰβ5 σοιηροβθά. ΤῊΪϊ5 ἄρτθαβ ψ ἢ 

[ῃ68 Ἰπάρπηεηϊ οἱ ΗΙἰΖὶρ, ΤΙ γίεγ, (όγη}} δηα (σεπυηρ. 

ΤῊΣ ἰαϑί οὗ τῃ6 (Ὠἰγά δηά [ῃ6 ερὶπηΐηρ οὗ (ῃ6 ϑϑεσοηά σθηΐυΓΥ 
Β.Ο. ἰογπηβ ἃ δί(ηρ ὈδοκΚρτουπα [ΟΥ̓ 5 ἢ ἃ ψοσκ 85 ΕΟ οϑιβίθϑβ. 

ΤῊ σδηΐυγυ ν]οἢ [οΟ]]οννοα (ῃ6 ἀφαίῃ οἵ ΑἸθχδπαθῦ ννὰ5 ἃ {γγὶηρ 

σΘΠΌΓΥ [ΟΓ {Π6 ψΠοΪῈ Εαϑί, θαΐ δβρεςοῖδ!ϊν 50 ἴογ Ῥαϊεϑίῖπθ. Ῥοϑ- 

β6βϑϑά Ὀγ (ες Ῥίοϊθμλθο, Ὀαΐ οἸαϊτηοα Ὀγ {πὸ δεϊεαςάα;, Ῥα]εϑίπα 

ἴου πα ΠοΥβοΙ ἴῃ (6 ΡῬΓΘΟΔΓΙΟΙ5. Ροϑι[οη οὗ δῃ ΔρρὶῈ οἱ αϊβοογά. 

ΤῊ σται 6 ΜΓ ἢ δα]θαςσυ5 1 [6]1 ἰονναγὰ Ῥίοϊοιην 1 ἴογ (ῃς αἱά 
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ΤοηΔοΓγθά Πΐπι ἴῃ οδίαἰ πἴηρ; Ηἰ5 ἐπιρίγε (58εῈ Βενδη, Ποη56 οἤ ϑεἰθι- 

οπ5, 1), αἱ ῃτϑί βδουγθά ρϑᾶςε είν Ερυρί δηὰ ϑγγία. Α5 (Π6 

σοηΐαγΥ δανδηςθά, μονγονογ, (ἢ6 δαϊθας!α ο]Δ1Π|5 ΈΓΘ ΡΓΘΘβΘα δηᾶ 

Ῥαϊδβϑίίης ἄγϑί ἢδά ἰο ρᾶυ ἰαχϑβ ἴο θοῇ (705. 41]. ΧΙ;, 41) δηα (Πεδη, 

ἰονγαγά [5 ο]οβθ, θθοδπλα (Π6 ἸΠΠΔΡΡΥ Ὀοηδ οἵ σοηϊδηίίοη Ὀεΐννεθη 

Π6Γ ἔνο ροννοσίαὶ ποὶρῆροῖβ, βυβογίηρ βαενεγεῖὶγ. ΤΏρῃ, ἴοο, ΠΟΥ 

Ἰηΐ6Γη4] οὐρϑηϊζΖαίϊοη πηϑί ἤᾶνα θΘΘῃ 5ῈΟἢ 85 ἴο Ὀ6ΔΓ Ὠδαν]Υ ἸΡΟῊ 

{πΠ6 Ροοῦ. Ῥίοϊθιαυν Π| μδά ἀδρυίεα Τοβαρῇ, βοὴ οἱ Τορθίδβ, ἰο 

ΠΟΙ θεοί {Π6 ἴαχο5 οὗ ([Π6 σουηίγυ (105. 4“). ΧΙΙ, 42), Δηα Το56ρΡἢ Παά, 

ἴῃ τὰς ΟἸεηίαὶ [85ῃϊοη, στόννῃ τσ ἢ ὈΥ ἰαγηηρ ουΐ [Π6 ἰαχοϑ ἴο 

ΘΙ ογαϊ πδΐθβ, δηα [οιπηαδά ἃ ρονογία! ἤουβθ. (ΤῈ στυ]η5 οἱ [ῃ6 

Ραΐαςο οἵ Τοβορ ἢ 5 5οη, Ηγτοδηιϑ, μηδ Ὺ 511} θῈ βεδὴ δἱ Ασαὰῖὶ 4]- ΕἸΠΆΙΓ, 

Θοαϑί οἵ ([ῃ6 Τογάδη.) ΟΡρργοββεά Ὀγ (με ἰὰχ Ἷο]]θοΐογβ, ἃ ὈΥ͂ΘΥ ἴο 

{ΠΕ6ῚῚ τί ἢ δη ρονο }} πο ρῆΡοῦβ, βυθυηρ ἸΠΟΥΘΑΒΙΠΡῚΥ 85. {Ππ|6 

ψνεηΐ οἡ ἔγοηλ (Π6 τανᾶραϑ οἱ ννᾶγ, Ορργεββϑα ἀυσίηρ [Π6 Ἰαίο  γθαῦβ 

οἵ {με σδπίυσυ ὈΥ ἴμ6 ἀτσυηϊζθη [ανογιίεβ οἵ ἃ Κίηρ ψῆο ννὰϑ ἃ μεὶρ- 

[655 σὰ, ννμαΐ πηογὸ διηρ {Ποαίτα ἴδῃ [Π6 Ῥα]θϑίϊης οἵ {Π]5 {Ππὴ6 

σουἹά ΡῈ βϑουρᾷῃί ἴοῦ ἃ Ῥοοκ {κὸ Ἐπο]οϑιαϑίθϑ 

Τὸ οὔὖῦ βοδηΐνυ Κπον]εάρε οἱ (ῃς Ὠἰδίογυ οἱ {15 ρεγιοά, Οομοίθίἢ 

8445 5οῃλα νδίθδΌ]ε ᾿ἰθη5. Ηδ (6115 15 (ῃδΐ Ὀοίῃ ἴῃ (6 σουτί δηά 

ἴη. (ῃ6 [6 Π1Ρ]6 ψ] Καάπ655 τεϊρηθα (3:5). 1η Ῥοίῃ Ρο ς5 δηα τὰ--. 

ΠΙΡΊΟΙ ΠΊΘἢ ὙΜΘΙΓΘ βίγινΊηρ [ΟΓ 561Η45ἢ δηά βογαϊά βηάβ, ἰο ψ ῃ] ἢ [ῃ6 

οἰαΐπη5. οὗ ᾿πϑέϊοαε δηά τἰρῃίθουβθηθθθ ψοῦα πηϑάς ἰο θεημά. ΤῊΣ 

ῬΟΡυΐαος ρϑηθγα ν ρτοδηθα δηα ψαρί ὑπάϑγ {ΠῸ Ορργεϑϑίοηβ οὗ {Π6 

Ῥον θυ} (4.) δηὰ μδᾶ ἢο τεάγθϑϑ. Τἢϊ5 Ορριδϑϑίοη νγὰ5 ἄρρτᾶ- 

ναΐεα ὈΥ ἰῃ6 ΠΙΕγάγοὮΥ οἱ οἴῆο 415 ΠΟ, ΓἸϑίηρ οηῈ ἄθονα δηοίῃογ, 

οὐ]πλϊπαίβα ἴῃ ἃ [γ- οἴ Κίηρ (ς 7). ὙὨΘ ἸΔηά ἰ5 σοηίγο! δα Ὀγ δὴ 

ΔΙΡΙΓΓΑΓΥ ἀδβροΐῖ, ῆο οἴΐδη ρῥιι5 ἴοο]5 πα 5ἰανθϑ ἰη οἵῆοο, ἀδρταά- 

ἱηρ (ῃ6 ΤΙ ἢ δπα ΠΟΡ]6 ἴο βυιθογάϊηδία ρίαςσθϑ, θαΐ 1 ἴθ. ᾿ι56 1655 ἴο 

ΟΡΡοβθαὲ ἢίτη (τοῦ). 5Που]4 ομα δ δηἰγιβίθα ἢ δὴ οἢῆοϊα] 

ῬΟΒΙΠ ΟΊ Δ Πα ποὺ (Π6 αἰδρίβαβιγε οἱ ἢ15 ἀθβροί!ς πηδϑίογ, 1ἰ 15 Ὀεί- 

ἴ6Γ ἴο Ὀ6 σοῃο!]]αΐογυ δηα ϑυ πγββῖναε μδῃ ἴο Δρδηάοῃ οἠμδ᾽β ροβί 

Δη4 ορρογίυηϊίγ. ΤῊ δϑριοηδρα οἱ (ῃ6 ἀδδβροῖ 5 50 σοπηροίς παῖ 

1: 15 αηϑαῖα Ἔνθ ἴο ὙΠ ΙΒΡΕΓ ομδθ᾽5 ἀϊβοοηίθηΐ ἴο ομδ᾽β 56], ἰεϑβί ἰΐ 

5841} ΒῈ Ῥοτη6 ἴο {Π6 6αΓ5 οἵ οὔθ γγῆο ψ}}} τεραγά [{ ἃ5 ἰγβάβοῃ (1.39). 

Μογθϑονεοσ, [πε Κἰηρ ἴθ σὨ 114, Δηα ὨΪ5 ΠΟΌ]65, ν ο Ἔχοσοϊβοα {Π6 ρον Γ 

ἴῃ ἢΪ5 ἤδτη6, ἀδνοίθα ὄνθη {Π6 πηογηΐϊηρθ ἴο ἀγιηκοη [δαϑίϊηρ (1ο"}). 
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ὝΝΏΠΕ (μ6 Ῥοοϊκ οἱ Ἐκδοϊοβϑίαϑιθϑ τη Κοϑ τι5 6 }} δοαιδιηΐθα ἢ 

Οομο ει 5 {πουρηῖ5 δηα σδαγαςίογ, τ τἤγοννβ Π{{|6 Πρῃΐ ἀροη ἢΪ5 

οἰγτουπηβίδηςσθϑ δηα 16. ὅϑοιης ρ]θαπη5 οἱ ᾿ρῃΐ ὄνθη ἤογα 16, μον- 

ἜνοΥ, ποΐ δἰἰορείμοσ ψναηίηρ. Ν'ὴηε Ἰδάσῃ ἴγοπι ς' (ῃμαΐ Οομο δίῃ 

᾿νε πρᾶν {π6 ἰθ6ΠΊ0|6, δηα [15 ἴδοΐ 5 σοηῆγπηθα Ὀγ 8:9, 1ὴ ΜΏΙΟῆ 

[Π6 σοπηροίίοη Ὀεΐννθθῃ ““1Π6 ΠοΙγ ρῥἰαςο᾽" δηά (ἢς ““αἰΐγ᾽" τηδῖκθβ 1{ 

οἰθαγ {πᾶΐ ΠΪ5 ΠοΠπΊῈ ννὰ58 [Ἐγ ϑα] πη. ὅ80Π16 ᾿Πῖογ ἔγοπι 11, ἰαΚίηρ 

1 ἴο τεῖοὺ ἴο σογη-ἴγαάθ, [μαΐ μ6 ᾿ἱνθαὰ ἴῃ ΑἸἰεχαηάγια. ἘΕνθη ᾿ (ῃ6 

Ῥᾶβϑᾶρε γοίεσγεα ἰο ἰγσγαάθ, ψ ῃ] ἢ 15 ἀουθί[.} (566 ποΐδϑ αὐ ἰος.), 

1 ννουα ηοΐ ργονα δὴ ΑἸθχαπαγης τοϑίάθηςαθ. Ηδ ννὰβ ἃ πηδη οἵ 

γγ Δ] ἢ ψνῃο σου] στιν ὄνου δρροί δ ἴον ρῥἰδάβιιγε (24-3). Αἱ (ἢς 

{ἰδ οἵ ψυτηρ ΟΟΠ ΘΙ] οῖἢ νγὰ8 δῃ οἱ τηδη, ἴογ ἢδ δα Ὀδριη ΚαθηΪγ 

ἴο ΔρΡγθοϊαίβ (μδΐ Ὀγθαϊκίηρ ὉΡ οἵ (6 Ρἤγϑιςδὶ ροννεῦβ δηα [Πδἱ Ἰοϑ5 

οὗ δη]ογτηθηΐ ἴῃ (Π6 Ρ]δαβυγοβ οἱ γουτῃ ψΐϊσἢ ἀρὰ ᾿πμον] 80 ]}γ Ὀτὶηρ5 

(115-127). Εὐσίπογ σοηῆτγηηδίίοη οἱ Ἣ [15 15 [οιηα ἴῃ (ἢ ἴαςί 

[Π8ἱ 5 ΤΥ ΘΧΡοΓ πηθηΐβ ἰο μη [Π6 5:77, δομ μη 1ῃ Ὀ] Θά ΒΌΓΟ, 

'π ψβάοηι, ἀηα ὄνϑη ἴῃ (ΟἾ]γ, ἱπηρ} 165 [ῃ6 ἰᾶρ86 οἱ γϑαῦβ. Αρραϑτζ- 

οηίϊν, ἰοο, ἢ6 Πδά Ἰνεα Ἰοηρ ἐηουρῇ ἰο πα ὨἰΠΊ561 δ᾽οηθ-- 1 ἢ- 

ουξ 5οὴ οὗ Ὀτοίῃογ (45). Ηἰδσ [π|θ ῃαα αἷθϑο Ὀδδη δι θ ἀγα ΌΥ δη 
ὈΠΉΔΡΡΥ ἀοπηοϑίίς δ] ]!]Δησο, ἴοσγ ἢ15 ἀδοϊαγαίϊοη ἰῃδΐ ἢς Πδά ἰουπα 

τ Γα ὈΙ(6Γ [ΠΔη ἀθαίῃ “(ἃ νγοπιδη Μ}}Ο 15 ΒΏΔΓΘ5 ἃΠα πθίβ 6 Γ Ὠθαγί᾽" 

(739), ἃ5 ΜῈ} ἃ5 ἢ15 ἀθοϊαγαίίοη [ῃδ΄ οὔδ τηδῃ ἴῃ ἃ ἰπουβϑϑηά τηϊρΐ 

Β6 γυθ, θαὰϊ ἴῃ 411 (Π656 ἢ6 δά ηοΐ [ουχη4 οἠδ ννογηδῃ (723), 85 1ῃ6 

τίηρ οἱ δη δχυρυ}ϑϑίοη οἵ ὈΙΓΘΥΓ Ἐχρ ΓΘ ησ6. 

ΟἿΙ]γΥ {π15 {π||6 σδῇ νγα οἰθαυν πλάκα ουΐ ἃ5 ἴο {π6 ῥσγῖναίε 1Π 6 οἵ 

ΟὐοΠο οί. ῬΡ]απιίγε (οἰ 51α5ί65, 343-52) αἀγανγϑ δὴ δἰαρογαίε θυΐ 

ΔΙ οροῖμου [ἀπο] Ρἱοίυσε οἵ Οοἤοίθῖ ἢ 5. 16, Ώ]6 ΝΊΠΟΚΙΟΓ 

(ΑΠογίοηίαϊ δοἦα ΤΟΥ ΟΜ ΡΟ, 2 56τ., 143-50) {πη 5 (Πδΐ Π6 νγὰβ8 

οἰἴΠογ ἃ Κίηρ οΓ ἃ ΠΙρῇ ῥγίοϑί. Ἠδ ἀγριιθβ (μαΐ δα ἢδ ποΐ Ῥεξῃ, 50 

ὉΠοΥΙΠοάοχΧ ἃ νυ ὴρ ἃ5 ἢἰ5 μου ποΐ πᾶνε Ὀδθη ρῥγαϑεγναά. 

Ηδυρὶ (Ἐεοϊεδϊαϑίος, τ ἢ.) νου] ᾿πίογργεί [π6 ννογά 150 (Ξξ “Κίηρ᾽") 

ἴο τηθδη (ῃ6 ““ποδα οἵ ἃ βεῇοοὶ,᾽" δ5 ἴῃ {π6 απ (τ. 628, Βεγ. 

644), αῃά Πο]ά5 {παΐ Οομοίθίῃ νὰ ἃ δυάδαποφδῃ ρῃγϑίοϊδη, ῆΟ 

ΡΓΘΘ 464 ονϑῦ δι ἢ ἃ βεῆοοὶ. [Τ| 15 ἀπ ΠΙ ΠΚΑΌ]6 {παὶ ΟΠ Ιθἢ οου]ά 

ἤανα Ὀδθη ἃ Κίηρ ἴπ πα Π|ογὰ] 56ῆβε δΔηα νυῖθ ἃ5 ἢ6 ἀοθβ ἀρουΐ 

θονογημηθηΐ, ἀηἀ ῥγοοῖ 15 ΔΙ ορεῖμεῦ νναπίϊηρ [Πδΐ, αἱ {πΠ6 {ἰπλ6 νη 

ἢδ ντοίβ, βου βοῇ ἃ5 Ηδιρί σοηίειῃρ]αίαβ παα ἀγίβεη. [10 15 



ὍΑΤΕ ΑΝῸῺ ΑΥΤΗΟΒΞΗΙΡ ός 

ΙὭΟΓΕ ὈγοῦΔὈΪες [Πδὲ (Π6 ψοτγα ““Κιηρ᾽ 5. ἃ ρασγί οἵ ἢ15 ΠΠ ΘΓΑΓΥ γί - 

ἤςε. Τίτηυβί Βε 5814 8150, (μδΐ {Ποῖα 5 πὸ ργοοῦ {πὶ Ὁ΄ομο οἢ ννὰ8 

ἃ ΡῬῃγϑιοίδη. Α,5 δἰγεδαγν σειηδγκαα (ᾧ 5) [Π6 βϑυρροβί(ίοη γοϑίβ Ὡροη 

τ ίρΡἤογα ΨΏΙΟἢ ἃγὰ Θχοθθαϊηρ]ν ᾿ημἀοῆηϊίε, δΔηα ΠΟ ἢ ἃγα Ὄρθη 

ἴο φυΐϊία οἰ μοῦ [ἢ8η δηδίοχηϊοδὶ ᾿ηἰογργαίδίοηβ. [Ιἢ γϑα  γ Οὐ Ιθἢ 

βείγαγϑ πο πιοῦσα Κηον]δάρα οἵ ΕἸΓΠ6Σ ΤΟ] 6 ΟΥ̓ Δηδίογην ἤδη ΔΩΥ 

οἴ μογ ἰηἰ6]Πρσεηΐ πη. ΤῸ (Δ]] ἢΐπ ἃ ϑδάάιιςεξα 15 4150 ἴο δη[ςραΐα 

Ὠἰϊδίοσυ. Ηδς ῬὈεϊοηρεα υπαουρίθαϊν ἰο (ῃᾶὶ σε! γ ϑοερίϊοδὶ 

ΔΥΪΒίοοδοΥ ουΐ οὗ ψΏΙΟἢ (6 δαάάιϊοθοβ ογα ἀδθνεϊορβά, Ραΐϊ να 

σδηηοί ἰγᾶςα (Π6 ϑαάδυσθοβ Ὀείογε ἴῃῇῆ6 ΜδἼοοδθαϑδῃη {{π|δ.0. Α5 

ΜΟΝΕΙ6 (Ἐεοϊοϑἰαςίθ5, το) βυρραδϑίβ, ΟΟμο ἢ πᾶν πᾶν Ὀθθη οἵ [Π6 

ΠΙρἢ-ῬΥΙΘΘΕγ [ἀγα γ, δηα ὨἰΠΊ561 ἃ γε]! ρίοιι5 οἤῆοϊαὶ, ἃ5 {Π15 νοι] 

δοσομηίΐ [ογ ἴῃ6 σᾶγὸ ΜῈ ννῃ] ἢ Π15 ἀπογίμοαοχ Ῥοοΐκ νγὰβ δάδρίθα 

ΔΠ6 ῥγοβοσνο. Οὐομείδίῃ, ἃ ρβϑθιἀοηγη Μη ]Οἢ ΡῥγόρδΌϊν αδ5ὶρ- 

ηδίοϑ {π6 ἤδπδ οὗ δὴ οβδῖςς, ροϊηΐθ 'ἴῃ [ῃ6 βαϊὴβ αἰγεοίίοη. Μοῖα 

(ἢΔη (5 νγὰ σδῃηηοί βᾶγ. 



ΠΟ Ζθα Ὀγ (ὡοοοίςο 



(ΟΜΜΕΝΤΑΕΥ. 

ΤΙΊΤΕ, 1. ΤῊΝ ΝΟΞΚῸΘ ΟΕ ΟΟΗΕΙΜΚΕΤΗ, 5ΟΝ ΟΕ ΘΑΥΙΡ, 

ΚΙΝΟΑΊΙΝ ΤΕΚΌΘΑΙΙΕΜ. 

ΤὮΪ5 {116 ννὰ5 ργεῆχεα Ὀγ {πε δἀϊΐογσ. Οὐ 1ηπιγοάμείτοη, δ, ἀνα ποίβ οῃ 1.29.) 

ΤὨΘΟ ἴογηὶ χύηρ ἦρι. ογηδαϊ 61] 5 Δῃ ἀρροϑβιῖϊνε οἱ Οολοϊοίἶ, ποί οὗ 

᾿Πανϊά. Οολοίοίμ (ὦ, 'Εκκλεσιαστής; ᾿Α, Κωλέθ) 15 ἃ ατιχ. Ιἰ 
45 θδθὴ νδιυοῦϑὶν ἰηϊογργείεα, θαΐ ΡγορΌΪΥ πηθδη5 “δὴ οὔῆςϊα] 

ΒΡΘΑΆΪΚΟΓ ἴῃ δῇ Δ5ΒΟΓΊὈΪΥ.᾽ δ66. οτςσαὶ ποίς Ρεΐον.---ϑοῦ οἵ 

᾿λανϊ4.}ὺ ὙΠαθε ψογάβ νοῦ ἱπίθπαάθα ἴο ἀσϑίρῃαίε ϑοϊομηοη. 

ἼΠΕΥ ψεγα δα θα ὈγΥῪ (με δαϊΐοσ ψῆο, οἡ δοσοιηΐ οἱ ἃ ἢδϑίυ 

ἸΠΊΈγεησα ἴσοιῃ 11" 77., τοραγά θα Βοϊοπηοη ἃ5 ἴῃς δυῖμογ. Α5 50]ο- 

ΟΠ Πα [Π6 ρτοαίθϑδί τορυίδίίοη ἴοσ ψβάομῃ, θα] ἢ, ϑρ θη ογ, 

Δηα νοϊυρίαοιβηθ55, [ῃ6 δυῖΠοΥ σἤοβα ἢΪΠ ἃ5 ἃ σμαγδοίεγ ἰὨγουρἢ 

ΜΉΘ ἴο 5εὲ ἰοσίῃ ἴῃ ΠΠΙ γασῪ [αϑῃϊοη ἢ15 οΟὈβογνδίϊοηβ οἡ [16 δηὰ 

ἢ15 σοην]οίοη5 σοποογηΐηρ ἰζ.. ὙῊ]5 [ῃ6 ΡῬΓΟΒΑΙΟΔΙΪΥ τη 664 δα οΓ 

Γηϊβίοοϊκ ἔου δ Πού ]Ρ. ΕῸΓΙ γοᾶβοη5 νὯΥ ϑοϊοπηοη σου]α ηοΐ 6 

ἢ6 δυΐμου, 566 7πἰγοάμοϊίοη, δι. 

ΓὈΠΡΊ. ΤοΡίδῃ Ὀεη ΕἸδαΖαγ, ἴῃ ἴδ οἰενεηίῃ σεηΐαυτνυ, Ἔχρ]δἰπθα ἰΐ 845 

“Ομ ΨἼ)Ο οοἸ]εςῖδβ, Ἀ556 1 065, Πα Ἔχροιηα8, ἃπλοηρ γα Ὁ 15 (πο γπΡ 

22 τό) ΓΛ ΠΡ 205ΡὉ), τύ. Ἐεϊμθοτρ᾽β Τοδία δον: Εἰέοσογ᾽ 5 Ομ ΉαΥ τ 
Κολοίοιμ, Βετ]η, 1904. 

Ιη ΜΊάγαδ, Καδϑα γρηΡ 15 Θχρ  δἱηδὰ 45 “Ῥγϑδοῆοσγ,᾽ Ῥδοδιιβε ἰΐ 85 βαϊή 

1ῃδἱ ϑοϊουηοη Ἂἀε]ϊνεγεα {Πε686 αἰβοουτβοβ Ὀείοτε ἴπ6 ςοηρτεραίοη 

(πρ). ὙΤῊΐβ πιεδηίπρ; νγὰβ ἀδίεπαβα Ὦγν {πὲ Ὶ ἀπ, ἀτηοηρ ργεβοηί-ἄἂῪ 

ΒΟΒοΪαγβ, Ὁγ ὙΠ] θοεσ. Μϑηγ ἴδκα ἰδ ἴο πηθδῃ “ΑΒΘ ὈΪΟΓ ̓ ᾽ οὐ “(ο]- 

Ἰεεῖογ,᾽ Ὀαϊ ορίποηβ ἀ1ῆετ στοαῖγν 85 ἴο δὶ ν"ὰ5 σο"]εοῖϊεα. ΒΕ. Ἱπβουρῇϊ 

οὗ Θολοίοιἦι ἃ5 “Οδίμεγεγ οἱ νυ ]βάοπι," ατοῖ. ἃ5. ἃ “(ὐοἸ]δείογ οὗ Ἔχρεχὶ- 

Θης65, ῆησαηρ. 85 ““(οἹἹοσίογ οὗ {πὸ οουτί,᾽ 4] 6 85 ““(ὐο)]δεῖογ οὗ 

ΔΡΠΟΥΙΙΒΠῚ5 "ἢ ΜΜΠΙΟἢ ἔογπιεα δὴ δή ήγοβϑ, δηα 50 “ἡδ]νεσγεσ οὗ δὴ δα άγθϑθ᾽"; 
Ηξεηρ. δπὰ Οἰπϑ., κ"Απ ἀββεΊ ] 6 οἵ ρϑοόρῖὶς ἱπίο (Πς ργϑβοηςς οὗ σοα.» 

7εγ. τεηάογεά ἴὑ Ὀγ ““Οοποϊοπδίου,᾽" “Ομ ψῃο δά άγεββθβ δῇ Ἀ5ϑἜΠΊ0]γ ᾽ἢ 
67 
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ἃ πιεδηϊηρ ν ΠΙς ἢ 15 [ο]οννεα Ὀγ Πδῖ., ἢ Ὗ., Κα., Ηεὶ]., θὲεἱ. νντ., Κὅ., 

ϑίγδοκ, ΜΟΝ. δηὰ Ηα. ΤὨῊΪ5 πλεδηΐϊηρ σοπλ65 ἴῃ [Πς ἐπα ἴο ΡῈ ῥγϑοιοδ!}ν 

ΒΥΠΟΠΥπΊοι5 ἢ “ΡΥεδοΠεγ.᾽" ΤὍΤὸ ρά455 ΌΥ πΊδην ἰδηοϊξα! ἐχρ]παίϊοηϑ, 

866 Οἰηβθυγρ᾽ 5 (ολοίεί,, Ὁ. 4 ἢ., ) δά. ἴοοκ ἰΐ ἴο πιεδη “"Αββθ γ᾽ ΟΥ̓ 

“Αοδάσπηγ,᾽" δηὰ σοπιρᾶγεα (εγπίδη δηὰ ΕἼΘΠΟΝ τογαὶ δοδάθη!θβ. 
ΗΙι. ἱπίογργεῖβ 1 “"Ναγγδίογ,᾽᾽ Ὀ]. τεηάδθγβ 1 “ορδίοσγ," νῆα ΓΟ, 

(1893) ἰπουρῆς ἰξ πιρῃϊ πιεδη “ὙΠ ἰάεαΐ ἰδδομογ. Μαγρου)ουῖῃ, 

«]ειυϊδἢ Εμεγο., Ν, 32, ἴδίκεβ ἴἴ ἰ9 πηεδῃ “ΠΊΕ ΌΕΥ οὗ δΔῃ 8556 0 ]γ.᾽ 

Τῆς ὦ, ᾿Εκκλεσιαστής ἴτοπι ᾿Εκκλησία, ““Ἀ556 0 ]ν,᾽ 15 8Π ἱπιἱϊδίίοη οἵ 

γῦπρ. ΤΕ τἄγοννβ {π||6 Ἰρῃὶ ὁ ἴμε τηδδηίηρ, ἃ5 γε ἀο ποῖ Κπονν (δε 5ἰᾳ- 
πἰδοδηςο διίδοποα ἴο ἰ{. 

ΓδπΡ ἰ5 Ἰουπα ἴπ [Π6 ῬΟΟΚ 85 ἔο!]ονβ: οἷ. αἱ: ". 15.211 1.28..9.10.. Τί Ὧδ5 

{πε ἀτιίοϊς (ΠΡ) ἰπ 128, 1η 751 11 15 οοπβίγι δα ν ἢ ἃ ἔδπι. νεγρ, ἀπ|658, 
8.5 β Ργοῦδἢ 6, ννγε ἅτε ἴο γεδὰ ἔπογε γῦτρη ὍΝ. ῬτΟΌΔΡΙΥ, ἱμεσγοίογε, ἰΐ 
5. ἃἢ Δρρεϊ]αϊϊνθ. ὙΠῸ νοῦ ΠΡ, ἔγοπι ν᾽ Ι ἢ ἰΐ σογηεβ, ὁσουγϑ ἰηῃ Ηδῦγεν 
ΟἿΪΥ ἴῃ ΝΙ., “1τ΄ὸ Ρὲ βυμημηοηδα ἢ ΟΥ “4556 10} [66 ᾽ (τ΄. ἔχ. 321 76. 269 

ἘΖ. 38 Ἐπί. 811: οὗ. 16. 18). οΥ ΗἸ., ““ἴο σο]]εοῖ" ΟΥ “4556 Π10}}6᾽ (τύ. Ἐχ. 

45: [κὲν. 85 Νυ. 208 Ὠί. 410 ΕΖ. 3812 70Ὁ 1110, εἰς). 

ΎΠΕ τοοΐὲ ὅπΡ ἰπ Ατδπ. 5 υβθὰ ἰῃ ΝῚ. δηά ΗἹ. ἴῃ ἴδ ϑᾶτὴθ ΓΛΟΔΉΪΏΡ5 

85 ἰἴῃ ΗδΡ. (ζ΄. 78. 1322), ϑ0γ.Ξξ- φεμαῖ τ ““σοηστεραῖε,᾽" “ΠοΠ]εοῖ"; 580. "ΠΡ 
ΓΟΣΡ Ξὸ "' ἈΒΘΘΏὮ]γ,᾽᾽ “οοηρτεραίίοη᾽ (Ὁ. Η. Μάϊον, ΖΌΜΑ., ΧΧΧ, όϑ8ς, 

δηά Ἠοχλτηοὶ, Ομ γεδί., 127). ὙΠῸ τοοίῖ α'5ο βυγνίνεβ ἰη ὅ88ο, ἃ βουῖῃ 

ΗἩδπῖιὶς ἰαῆρσυαρο, ἴῃ ψ ΠΟ ζαπαῖϊτα σοῖς ἰορεῖμεγ,᾽" ““Ἀ556 10] ς᾽; 

(Κεἴπϑοι, ϑαλο ϑρῤγαοῖα, 210). [πῃ ΑΥ. φαπαίατε““Ὀὰ ἀτν,᾽ ““5ῃγίνε!]εα,᾽ 
κΒΗΓΌΏΚ,᾽ (Π6 τηϑδηΐϊηρ οἵ ἴῃς τοοί ἢ85 ἀενεϊοραα ἴῃ ἃ αἰ ἤεγεηΐ αἰτοοϊίοη. 

ΤΙηῃ ἴοσπὶ γπδπρ 5 ἃ ἔεπι. βερῃοϊαΐε ραγί. οὗ ῃε Καὶ. Ὅῇῆε υβὲ οἵ {πε ἔδπι. 

Ποῖα [88 τεςεϊνεα αἰἤογεηΐ ὄχριδπαίίοηβ. 1. ᾶ., ΑΕ, Ἐν., Ηἱι., 

Ηδεηχ. ἀπά Καε. πᾶνε ἐχραἰηθά 1ῃς ἔεπῃ. οἡ ἴῃς στουπά πᾶὶ Γιῦτ ἀρτεθβ 

ΜΠ ΟΥ βίαδπαβ ἔογ ψἰϑάομπι (Π83π). 2. ΤΥ. (Ἐοοίοσίαϑίος, 57) βυρρεβίβ 

{παῖ 1 ἀδηοΐεβ “οὴβ ΨἼΟ 15 8Δῃ 556 ΠΊΡ]γΥ,᾽ 1.6., ἴἴ 15. ἃ Ρεγβοηϊβοδίϊοη οἵ 

[Π6 4556 10 165 οὗ πιθσθ. ΤΘὍῆΠα ἰδεί ἰΠδΐ γδπρ 15. 15.84}}ν σοηϑίγιιδα ἢ ἃ 

πηᾶ5ς. νϑῦῦ, τοηάεγβ θοίῃ {Π68Ὲὲ Ἐχρδηδίοηβ ἱπιργορϑῦϊθ. 83, τα. 

νντίρμι, Αγαῦ. Ογαρι. 314 δὰ., ὃ233, τα πὶ. Ὁ, ἜἘχρ  αἷὶπβ ἰΐ οἡ 1ῃ6 δῃδίορυ οὗ 

Αγ. ἐογπηδίίοηβ 85 δῃ ἱηίεηβῖνα ἔεγα. [ογγηδίϊοη, δπ ορίπίοη ἢ ἢ ἢ 

νντ. (ξεοϊεδίαπίες5, 270) ἄρτεοβ. 4. Ὠε]., (ἢ6., Νο., δίγαοκ, ΜῈΝ. δηὰ οἰ πεὺϑ 

Ἔχρ δίῃ ποτ ρ 85 ἴδε ἀδϑιβηδίίοη οὗ δ οβῆςε, οη ἴπ6 στουπα {παΐ ἴΠ6 ἔδπη. 

εηαίηρ 15 50 υϑεἀ ἴῃ ΓΟ “βογῖθα,᾽ ΕΖγ. 2ὅ5, Δα Ὁ2ΥΠ ΓΞ “ΟΙΠΔοΓ οὔ Π6 

ξ8.26]165,᾿ ἘΖτ. 257, ΒΌΒ. δηὰ Ὀγῖνεγ ἀγα υπάδοϊ θα Ῥεΐννεεη 3 δηά 4. 

"ΤῊΪΞ ἰαϑὲ (4) ἰβ ργοῦδθὶν τῆς τίρῃϊς υπαοτοίαπάϊηρ οὗ {πὲ ἴογπι; γδηΡ 

Μοῦ] ππεᾶπ, πε, “δὴ οὔϊοΐαὶ] Βρεακοσ ἴῃ δὴ 5560 ]}γ.᾽ Αποίποι 

βοϊυζίοη οὗ {πε νογὰ βῃου] ἃ ὈῈ ποίϊεσα. Βα., 1 Εεοϊόδίαδίος, 13, βυρρεϑῖβ 

(πδι 11 15 ἃ οσυρίορτατη, ἃ5 Καηιϑαηη ἰ5 ἴου ΒΔ ΌΡΙ Μόβοβ Βεη Μαίπιοῃ, 

οὐ Κας ἴογ ΒΔΌΡὶ ϑοϊοπιοη 15ϑ8ᾶᾶς. ὍΤῊΪ5 ἰ5 ποῖ 580 ργοῦδθ]δ. 



ΑΥΤΗΟΒ᾿ 5 ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ, ΟΕ ΡΕΕΕΑΟΕ [(π.151 69 

ΑΥΤΗΟΚΘ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ, ΟΚ ῬΡΕΚΕΕΑΟ(Ε. 

ΟΕ. τὴ, ΤΏ μ6515 οὗ {Π15 ῥγοΐδος ἰβ ἴπαὶ νοσυἷηρ 15 νδηΐίυ. 

τε ἀῃὰ ἴΠ6 ῥγοοθββθβ οὗ παίισε δῖ δ οη 1658 δηἃ τ δ ηἰΏΡ]658 

τοροϊλοη. Μϑη 40 ποῖ ρογοοῖνα [86 τοροιἰοη Ὀδοδῖι86 ΘΟ σεηοσγα- 

οι 18 ἱσπογαηΐ οὗ ἴπε Ἔἐχροσίθηςββ οὗ ἴβοβε ψἘΪΟΏ μᾶγο ροπθ Ὀαοΐοζα ἴϊ. 

᾿. ΨΑΝΙΤΥ οὗ νδηΐτ65, ((αγς» Οολείοίἤ) 
ψαδηΐν οὗ νϑη]τ165, 

ΑἹ] ἰ5. νδῃϊίν. 

, Ναὶ ρμαΐῃ ἢδ5 ἃ τηδῃ οὗ ἢϊ5 ΨΠ0]6 ἰοἹΪ, 

ἍΝ ΒΙΟἢ πἀηάθγ (ἢ ση ἢ ἰοἹ]5} 

. (ὐδμογδζϊίζοῃ σοση65 Δη6 σαηΘ ΓΙΌ ΡΌΘΒ5, 

Βυϊ (86 ννοτ]α ἔογθονου βίδηαϑ. 

. ΤῊδ δύῃ τίςθ5 δῃά {6 δ 5εί5, 

Ῥαπίϊηρ ἴο ἰ5 ρίασθ 6 τὶβθϑ ἴῃ 6γα. 

,. Αοἷηρ ἴο {Π6 βουτἢ δηα οἰσγο!ηρ ἴο [6 ποτίῃ, 
ΕἸτγοϊηρ, οἰτο! ηρ ροΘ5 ἴῃς νἱπά, 

Απά οῃ ἰἰ5 οἰτου 5 ἴῃ 6 να ταί Γη5. 

. ΑἹΙ (ὴ6 5ἰγοδβ ον ἴο ἰῆς 568, 

Βιϊΐὶ (ἢ 6 568 15 ποί ἔμ]} ; 

ὕὐπίο (ῃ6 ρίαςς ψἤθησα (ἢ 5 Γθδπηβ Ηονν, 

ΎΤΠΕΓΙΕα πον ἤον δραίΐῃ. 

,. ΑἹΙ {ΠῚ 5,5 86 ννθδσιθα,--- 

Νὸο ΟἿΘ ἴ5 δΌ]6 ἰο ἰοὺ ἴἰ,-- 

ΤῊΘ 6Υ6 15 ποί ϑαί[ἰ5ῆ6α ἰο 566, 

ΝοΥ (6 δαὶ Π|1δα ψ τ ἢ Πδαγίην. 

[τῚ 

9. ΤΠδὶ ψῃϊο ἢ Πᾶ5 Ὀδδη 5 ψ ῃδΐ 514}} ΡῈ, δηά ἴπδαὶ ννϊς ἢ 85 Ὀδθη 

ἄοπε 15 δῖ 5}4}} θὲ ἄοπε, δηα {πεγὸ 15 ποϊμίηρ πὸνν ὑπάργ [ἢ6 58η. 

10. ὝΠΟΓΕ 5 ἃ ἰπἰηρ οὗ νϊο ἢ ΟἿΣ ΠΊΔΥ 5840: 566 (Π15 15 παν! ΑἸγεδαν 

Μ 85 ἰ ἴῃ [ῃ6 ἃρὲβ ψν ῃ]Γ ἢ ΨΜεσα Ὀεΐοσε υ5. 11, ΤἬΉΘΓΕ 15 ΠΟ ΓΕΘ ΌΓΆΠΟΘ 

οὗ [ΟΥΠΊΟΙ Ππηθη, δπα Αἷ5ο (6 τδη νῆοΟ 514] 105 ἰαΐθυν. 514}} ἢᾶνθ πὸ σϑ- 

το γδηςα 1 [Πο58 ΠΟ 5}4}} [)8ὲ ἰαΐθγ (5111). 

γν. 2-8, ἃ5 Ἐνναϊὰ δηὰ Ὀγίνογ μάνα γοσορη!Ζοά, ἅγὸ Ροσίϊοδὶ ἴῃ 

ἔογη.--ἢ, Μαηην οἱ ναη 65]. ““Ναηϊίγ "--ἰῃς ψογά τηδδηΐ 

ἌΡ γοδίῃ,᾽ ““νϑροῦ,᾿" ἂπᾶ [ἤθη ““ποίπ! ρτ655,᾽) “νδηϊίγ." Τὶ 15 

864 οὗ [Πῃ6 ραβδί (00 7.5) δηα (μ6 ννογίῃ]θο5 (1,8π|. 4117). 1 ἰ5. ἃ 

[νοτίας ψογά ψ ἢ ΟοΠοΙεῖῃ. δ δρίουϑ ἰΐ 40 {{π|65, ἢ ]α ἴῃ 

41} (η6 ταϑί οἵ 186 ΟἽ. 1 15 υδεα Ρυΐ 33 {{π|Ὲ85ϑ.. Α5 διῇ. δηὰ Ἐδ. 

ΟὈϑοσνθ, [Π15 15 1ῃ6 {Π6η16 οὗ ([ῃ6 θοοΚ. [1 ἰ5 τερϑαίεα ἴῃ 12", {ῃ6 

σοποϊαάϊηρ ψογάβ οἱ (π6 οὐὔἱρῖηαὶ νυγίοσ. ϑαγς Οομοίοί], [ῃ6568 

ψνογά5. γογα ἰηβογίβα ὈῪ {ῃ6 βαἀϊίοσ. ΟΠ Ιθίἢ Ἰνναγϑ βρεακβ5 οἵ 



ο ἘΘΟΙΈΒΙΑΒΤΕΘ 

Ημαθ! ἴῃ (Π6 βγϑί ρεύϑοῃ, 5866 7ηιγοάμοίίοη, δη.---ΑἸΠ, 85 Ὧδ5 
οἴΐθβῃ Ὀδθθη ποίθα, ἄοθϑ ποΐ τεῖογ ἴἰο ἴῃ6 υπΐνογϑο, Ὀυΐ ἴο 8]} [86 

δαί ν1 165 οἱ 11{6--ἰἴῃαΐ ]Οἢ 15 ἄοης ἀηάογ [Π6 5. ὙΤΪ15 ()6 

Ἰαί(εγ οοπίοεχὶ ργονθβ.---Οαΐη)], ἰουηά ἴῃ [Π|5 ῬΟΟΙ πἰπα {{Π|65 

(1 2:1- 5 ἵνίςθ, 2 55. 15.712 ΔΑ 10:9) ἰὴ [6 τηθδη]ηρ Οἱ ““ΒΌΓΡΙ βᾶρε,᾽; 

““δΔαἀναηίΐαρο;,᾽" “Ῥτοῦι."--. ὑπμάον 6 δμμ]. ΤῊΪ5. ΡΏγαβα ἰ5. ρ6- 
ΟὝΠ ΑΓ ἰο ΟοΠο οί διηοὴρ ΟἽ. νυυιίογθ. 1 15 Τουπὰ ἴῃ Ες. Ὡς 

{ἰπ|65. Τι| 15 564 ἴο ἀξδηοίε 411 50] απᾶτν ἰὨηρδ, δηα 15 ράγα 6] α 

ὈΥ [μ6 Ὄχργθβϑίοηθ ΜΜμα67 Πποαύυθη ((Ὦ. 112 25 31) ἀπ ““ροη {6 

6αγίἢ᾽᾽ (ςἢ. 8:4. 16. 1132), ἼΤΠ6586 ἰαίίεσ ρῆγαβθβ ἀγα ϑεα ΌΚ οἵπμοῦ 

ΨΥ] ΙΕΓ5, {Π6 [ΟΥΤΊΘΓ ΟσουΙτΊηρ ἰη ΕΧ. 17} 101. 7.5 ο".2 Κι. 145, εἴς., 

{π6 ἰδίου ἴῃ (πη. 8:1, εἴς. 

4, ΤἼ.6 τυογίάἀ ἔογευογ σἰαμας]. ΤῊΣ ἱπουρῃΐ ψΐϊο ἢ ΟΡΡΓΘ5565 

ΟοΠα θίῃ 15 ἴμαΐ (ῃ6 δαγίῃ, τη 5 ψογίκβῆορ, 5ῃου]α σοπίπαδ, 

γνΏ1]6 τηδη ὨΪ 5611 15 50 5ῃοσί- ἱνεα. 6γ. σούγθοῖν ρογοεινοα (Πδΐ 

[815 15 16 πηδδηϊησ. Α ραγί οἵ (ῃ6 ἱπουρῇί οἵ {Π15 νϑ. 15 ρβασδρῃγαβϑά 

ἴη Β5. 14:5: .Δ5 ᾿δανθ5 στον ΠΡΟ ἃ ρτδθη ἵγεα, οὗ  Ὠ]Οἢ οὔθ ψΠΠΘΓΘ 

8Δη4 ΔηΟΙΠ ΕΓ 5ργηρδ ὉΡ, 50 γα {Π6 ρεηῃθγδίοηβ οἱ ἤθϑῃ δηά Ὀ]οοά, 

ΟΠ ΡΟΙ5Π65 8Δη4 Δηοίῃεγ τ ρθη5.᾽" 

δ. 76 5 γίδες αμά {16 δμ71 56|5]ὲ. Ετοτῃ τη Οὐ Ο ο ἢ Ρᾶ5565 

ἴο παίυγα, ποίϊηρ ἢγϑί {παΐ [(ῃ6 σὰ σοη  ηι4}}γΥ σῸΘ5 15 ὑνθ ΒΟ 6 

τουπηα σου Δοσοη 5 πρ Ωγ ηρ. ῬΟΒΒΘΙΌΪΥ 85 ΕἸη5. 51- 

σεβίβ, Οομο θείῃ τηθδηβ ἴο Ὠἰηΐ (παῖ ἰῃ6 σι Ὠδ5 ἃ {π{|6 δΔἀναηπίαρε 

ΟΥ̓́Υ ΠΔη, ἴογ ἰῃουρῃ (ἢ6 ϑη ροθθ, ἢ6 σοπΊθ5 ρα, Μ Ώ116 τδη 

Ῥᾶ5565 ΑΝΑΥ ἴο ΓΕ[ ΤΏ ΠΟ Ιγ0Γ6.--- απ 0]. Τί 5 8 φιιδϑίοη ΘῈΣ 

[Π6 νυσιεγ πιθδη5 ἴο 5δ8Υ ἰῃδί [6 σι η σοη ] Π4}}Υγ ρα ης5 [του νΘατῖ- 

η655 (ΟἸη5. Ὧηα (ΟΧ), ΟΥ ΨὨΘΙΠΟΓ δ Ρϑηΐβ [στοῦ ΘρΡΌΓΗΘ55 (ο σἰαγί 

ὉΡΟη ἰδ σουγβα δραίη (τ.). 'ντ. δά άμισα5 ἴῃ ἴανογ οἵ [Πε ἰδίζοῦ 

νίενν (ῃς [αςΐ ἰμαΐ ἴπΠ6 Ἡδργεν ννογὰ (ην Ὁ) 15 ογαϊ μα τ] υβ64 ἴῃ 

[Π6 56η86 οὗ ραπίϊηρ ἴογ ϑοπιθίῃίηρ (ζ΄. Απη. 21 8’, [00 ς5, Ρ5. ςό: 
ς7., εἰς.). 1 58ῃου]α Ὀς ποίεξα, ποννοσ, {μαΐ ἢν αἷθο ἢδ5 (6 

ΘΔ ηΪὴρ οἱ ““Ῥδηίηρ᾽ [τοπῇ Ἔβχῃδιβίϊοη (οὐ. 15. 42: [6γ. 145 δηά 

ΡΟΓΠΔΡ5, 25). Α5 (ἢξς Ἰαίίεγ τηϑθδηΐηρ Ὀείίογ δί5 ἰῃ6 ἱπουρῃΐ, ἰΐ 15 

ἀουθ.1655 [6 οπα ἰηἰεπαθα ὈΥ ΟοΒοΙθίῃ. ἨΗ5 σοηοσρίϊοη οἱ {Π6 

ὈΠίνΕΓΒΘ, 8ἃ5 (ῃ6 ὦ ἀπά Βδ. ποίβ, 15. {παΐ οἵ ἃ βίδι πᾶσ Ηαΐ δασίῃ 

ΓΕϑηρ Οἡ δῃ ΔΡγ55 [Ὡσχοιρῇ ΜΜΠ]Οἢ ἴπαγα 15 ἃ ΘΒ Ὀ[ουσθδ ἢ ρᾶβϑαρα 

Ὀγ ψ Ὡς [6 σι Πη65 115 γνὰν αἵ ηἱρῃϊ ἔγοπῃ (Π6 νγϑϑί ἴο (ῃ6 δαϑβί. 



ΑΥΤΗΟΕ᾿5 ἹΝΤΕΟΘΌΟΛΤΙΟΝ, ΟΚ ΡΕΕΡΑΓΟΕ [(ὉΒ.15 171 

ΤῊΣ ψνογά ἴοσ "βρης πρ᾽ ἴῃ ΗδΘΌ. 15 564 οὗ [6 Ραηίϊηρ οὗ βῃογίίηρ 

οἵ δηΐπγα 15. (ἝἸογῖς ἰοηρ ἃρὸ ρεγοοϊναα ἰῃδί Οομοθίἢ ννὰ5 (ὨἰηκΚίηρ 

οἵ [ῃ6 σμαγῖοί οἱ [6 θη ἃ5 ἀγάννῃ Ὀγ ραηίϊηρ βἴθβαϑ, ἃ5 ἰὴ Ονἱά, 

Μείαηι. ΧΝ, 418 7. ἀπὰ ΝΊΓΡΙΙ, δον. 1, το. Κη. δῃᾶ τ. οθήοοϊ 

{Παΐ σις ἢ δὴ ἰάδα 15 βη Πγοὶν ὑη- ΗΠ ΌΓαϊο Δ Πα ΠΟ ΒΘ ΘΉΠΥ ᾿πηροϑ- 
016. Ηδ. ἢᾶ5, μοννανεσ, ροϊηΐϊθα ουὐ ἰπαΐ 2 Κ. 23}: βϑῆογνϑ (Πδὶ 

δνθη Ὀοίογα [Π6 δχῖ]α (ῃ6 Ιϑγδθ]ο5. γνοσα [ΠΥ ἢ ᾿1. ΤῊΣ 

σομραγίβοη οἵ 58. το (Κη. δηά Ἠδηρ.) 5 ἱπαρί. Οομβ βίῃ 5 

πηοοά ἰ5 νεγὺ αἰ ογεηΐ ἔτοπι [Πδΐ οἵ [ῃ6 ῥϑδ)γηϊϑί. , 

6. ΟἸγοϊίηρ, οἰγοϊηρ ροο5 {1:6 ευὐὐμά]. ΤῊΣ τηονεπηθηΐβ οἵ (Π6 νυ ἱηά, 
ἃ5 ΨΜΕ]] ἃ5 οἵ ἰῃς σι, Ργθϑαηΐ ἃ 51:}}}8 Ὁ 56 1165 οἱ 6η61655, νυ Γ ΟΠ 6 

τερειοη5. ΜΝ γί πα δομέ ΟὨΪΥ ΔΓ τῃθητ]οηθα ῬγοθαὈΪΥ Ρ6- 
οϑιι86 οδαϑί δη ννεϑί ΨΕΓῈ Πηθη οηθΘα ἴῃ ἴῃ Ρῥγθοθδαϊηρ νβ. (50 

Οἰη5.). Ρ].᾽5. ϑυρρεϑίίοη ἰπαΐ [ΠΟΥ ΓΘ δίομθ πιθης οηθα Ὀδοδιιδα 

ΠοΙἢ δηά βου ψ] 45 16 {Π6 ργθνδ]!ηρ συτγτδηΐβ οἱ δῦ ἰῃ Ῥ4]65- 

{{ὴ6 15 δυτοήῆθοιιβ. ὙΤὴδ Ῥα]θϑιηΐδη νΠ65 ΓΘ ΠΟΘΙ ἴσγοπι [Π6 

νγοϑί, Δη6 ἀγὸ 4116 85 {|Κο]ὶγ ἴο Ὀδ6 ἴγτοῖὴ [6 δαϑί 88 ἴγοπι ἴῃ6 ηοσίῃ 

ΟΓ 5Βοιίῃ. 

7. ΑΙ] {16 εἰγθα"ι5]. Α5 ἃ {πΠ|Γἄ ἜχδαπΊρῖθ ἔγοτη ἡδίυσγε, Οὐ ει ἢ 
[465 16 ἴαςΐ [Πδἱ {Π6 5. Γδ8π|5 411} σοῃίπ4}}γ ἤοιυ ἡπίο ἐπ 6 5δεα Μὶτἢ- 

ουξ ΒΠΠηρ 11. ὙΏΕΙΓ σΘᾶ 56 1655 ΤΟΥ Κ ΔΟσΟΙΡ]15Π65 ποίῃιηρ. 

8. ΑΙ ἐἴπιρ5 αγε τυδαγί64]. ΤῊΣ ΜΏΟΪΕῈ ὈΠίνεΥβ6 ρτόδηϑ ΜΠ τηδη 

Ὀοοδυβα οἱ ἰΐ5. 56 1655 δηά τηοποίοηοιιβ δοίϊνίίγ. ΤῊδ ἰαβδί ἴννο 

11η65 οὗ [ῃΠ6 νεῦϑθ ΠΊΔΥ Ὀδδ6 ἰπίθγργοίβα ἴῃ ἵνο αἰ θγεηΐ γᾶ γ5. 
(α) ΜῊ ατ., ΡΙ., Νο. ἂπὰ ΗἨδ. 1 πᾶν Ὀ6 ἰάκδη ἴο πηθδη ἰῃδί ΠδΙ Π ΘΓ 

[ῃ6 6γ6 ΜΟΥ͂ ἔδι6 δα7 οἵ τηδῇ 15 8016 ἰο ἴδκε ἴῃ 81} [ῃϊ]5 νγεαγίη655. 

ΤῊΪϊ5 ἰηἰογργοίδίοη 'ρποῦοβ, ἤόννανογ, (6 ΠΠ6γὰ] τηθαηίηρ οἵ (6 

Μογάβ, ἀπά ρίνοϑ {Π6Π| ἃ 56η86 ἀεγίνε ἴγτοπὶ ἰῃ6 σοηΐοχί. (2) τ. 

ἴα Κ65 (ῃῆ6 ψογάβ ἰῇ {πο }γ παίυσαὶ 5θῆθθ, ππαογϑίδηαϊηρ {μθὰ ἴο 

τθδη ἰῃδί (Π6 ΤηΘ Δ 1 ηρ]655 Του 45 οὗ παίαγε σοϊηχηπηϊσδία {ῃοτη- 

56 Ινθϑ ἴο {86 5ριί Γΐ οἱ πηδῃ, 80 {παἰ Ἔεγε δηα δῦ δηΐθγ Ἰροη 6η 1685 

σΟΌΓΘ565 οἱ 5βθοίηρ δη4 ποαγίηρ (Πδΐ Πονοῦ ϑα θῖν. ὍΤῊΙΒ ἰδϑὲ ϑθοιὴβ 

[16 πλογα ργόρ 4} 16 Ἰηἰογργοίδίοη. 

9. γγμαὶ μας δεοη ἐς ἐπαΐ ευϊνίοῖι 5 μαϊ! 86]. “ΓΒ 15 ἃ ρβῆσσγαὶ βἰαίΐθ- 
τηθηΐ οἵ {πε ἰδεῖ ἰμαΐ 8}1} (πΐηρϑ πονε ἴῃ σοπϑίδηΐ ογο]θ5. ΤΠΕ 

ἴαςϊ ἢ85 Ὀθθη 1Πππϑἰγαίθα ἴῃ ὈγΓΘσθα ηρ νοῦβαβ ΌΥ ἃ ἴεν βί γι κίηρ οχ- 

Δ11Ρ[65.---10. ΑἸγοαάν τυας {Π. ΤῊΪ5 αηιἰοὶραΐθβ ἀηα ἀηβυνεϑ Δη οῦ- 
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Ἰεοσίίοη νΟἢ πηδὺ ὈῈ ὑτροα δραϊηβί [Π6 βννθορίηρ βἰαιοτηθηῖ οὗ ν. 9. 

--11. Τλογε ἐς πὸ γορμιοηιδγαημς). ΤῊ Ϊ5 15 ἃ βίγοηρ βἰαἰδπγχεηΐ οὗ (ῃ6 
ΚΓΔΉΒΙ ΤΟΥ Π655 οἱ διηθ. Α5 Ηἰΐ., (ἴη5., Π 6]. ἅἃπα ΝΥΤ. ἤᾶνε 56 θη, 

1{ 15 ποῖ ἃ τεϑίδίεπηθηΐ οἱ νβ. το---ἰῃδί [Ὠἱηρ5 βθθτὰ πδν Ὀδοδιι56 οὗ 

᾿ρπογζδηςα οἱ Ὠϊδβίογυ, Ὀυΐ 15 ἃ βι ]ηρ ὉΡ οὗ {Π6 ψνῇοΐε ῥγοϊοραβδ. 

Ὁ. 4515 δἱ (ῃ6 Ὀερίπηίηρ: “Υ͂μαὶ δαναηΐαρα ὨΔ5 ἃ τηδη οἱ 8]] ἢΪ5 

θοῦ Ὁ" δῖα 6 τείυγηβ ἰο ϑ8ὺ ἰῃ βιιβρϑίδησα ἴμᾶΐ Ἄνθη [(ῃ6 

πιοϑί [Δ πΊοι5 15 ϑοοὴ ογροίϊίΐθβη. Ρ]. δπᾶ τσ. ποῖδς {6 ρῬάγδ 6 151 

οὗ ἴ[ῃ6 ἰῃουρῃϊ ἴο υἱίογδηςσοβ οἵ Μδγοιβ Αὐγοῖ5 (178. 11, 17; ἵν, 

24, 35), ἴῃ6 Ὀυγάδη οὗ ψὨΙΟῆ 15 (Πα ροβίυχηοι [Δ Π|6 15 οὈ] Ἰνίοη. 

Τα νϑ. 15 αυοίεα δηά ορροβϑά ἰη 154. 2- ὍὕΤῆε ρῆγαβε, Τ᾽ 1676 ἐς 

πὸ γεγηεηιῦγαηοα, ἃ5 Ηϊὶ. οὔβογνεβ, σαστεϑροπάβ ἴο “λοι ραΐη᾽» 

Τῆς {πουρῃξ Ὠδ5 σοπιρίεἰεα ἃ ογοϊθ. 

2. 9552. 035 ἰβ {π6 χε. εχργεβϑῖνα οἵ [πε ϑυρετγίαιῖνε ἰάθα. Οὐ. 

ΟΡ ϑπΡ Εχ. 2057, ὉΣῚΣΣ ἫὩΡ Οη. 9", που Ἣν ΟἿ. αἱ, Ὁ Θἢ ον τ Κὶ. 

85, (ᾧὩ. Μ. δι δῃά Η. ὃρ, 44. ὙΤε γτερεϊοη οὗ (μῈ Ρἤγαϑε πη 68 ἱΐ 

εἰ Ρἤδίϊς (τ. Δ. ὃ20, τεπι. 8, δῃᾷ Κῦ. δ32ορηι). Κνγσ. ποῖεβ {παῖ 16 

ΡὮΓΑΒΕ 15 8Δη ἃςς. οὗ ἐχοϊαπηδίϊοη (ς΄. Κα. ὃ 3554 τ). ΟΟ. πιεδῇβ {παῖ ὄἜνεσυ- 

(Ὠΐπρ ἰβ ἔτα Π]ε585, ἱπεβοοίυαὶ, ἀπαναι!πρ. ὙΠὲ 56 οὗ 521 85 σοπβίγ. 

ἰηβίεδα οἵ 53} 15 ρεου]ασ. ΗἹῈΕ., Το] οννεά Ὀγ Ζὅ., σοπιρᾶγαβ Ὁ3Ν ἴῃ Ρ5. 

25},, οὐρβογνίηρ {πὶ οὐνπς ἰο {πε Κἰπβῃΐρ οὗ Ὁ δῃηὰ 3 [Πε Ἵίεῖ νοὺδὶ 18 

ΡῬΓΕΞΘΘα ἔογννασά. Αϑ ᾿νγ. ποΐεβ, μονονοὺ, δ Ν 5 ποῖ ἃ βερῃοϊαίε. Ἐπνν., 

Πε]., τ. δπὰ ἃ. τἰρμον τερᾶταὰ ἰξ ἃ5 δῇ Αγδιηδζίηρ, [οΓΠΊ.----Π}} 

ΚΙεϊπογί σοη δῦ “ποίμίηρ᾽ οὐ ““ποῖΐ,᾽ σοτηραγίηρ Αγ. πα. ΤΙ 15. ἰη- 

οογτεοῖ. Α5 ἮΝ τ. οὔβεγνεβ, {πε περαῖϊνε ἰάδα στονβ ουΐ οὗ ἴῃς 1ηἴεττορα- 

οη. 

8. ἸΧ 0], ἔγοτη ἃ τοοῖ ψνῃ]οἢ ἀΡΡΕΔΓΒ ἃ5 Ἴ) ἰὴ Α58., Αἥσ., 540. δηά ΕἸΏ., 

Ῥυΐ 85 5 ἴῃ Αγδπι., ὅσ. δῃᾷ ΗἊρ. [Ιπ πογίῃ ὅ6πι. ἢ πλεδῃ5 “ἴο θὲ 

δΔουπάδῃηι,᾽ “Τεγηδῖπ ονοτ."--- Ὁ }], ἰπ 1Π6 δαγ ον Ιδησύυᾶρο, τηθδῃ5 “ 50Γ- 

τονν,᾽᾿ “᾿βυβετίηρ,᾽" ““Ἰγοῦ] ς᾽ (τ΄. ἡ. 418: Νὰ. 232: (Ποῖἢ Ε.) δπὰ 700 

219 48, εἴς.)ὴ. [Ιῃη (ἢς Ἰαἴογ 1{. 11 πηοδηβ ““101},᾽ “ἸΑΡογ᾽᾽ (τύ. Ῥ5. 1τογιξ Εο. 

211}. 39.44.8). .Α5 ἴσος. ποΐβϑβ, Ὁ. ὀρ ουϑ ἃ οὗ [ο]5οπλὲ ἰαοσ. [ἢ ΑΥΘΠῚ. 

ὈῺΡ δἷϑοὸ μᾶβ ἴδε Ἰδίζογ πιοδηΐπρ (σ΄. [8., δμωδ νος). [π᾿ ϑατηδγίίδη ἰῃς 

βίθπι τηδδη5 “πηᾶκο," “4, 85 ἰΐ ἀοϑβϑ αἷβο ἰπῃ Ασ. Ῥεγῆαρβ δῸ} 888 

1Πδἱ ἔογος ἤϑσα 

Ὁ]. ὙΙ5 τεϊαῖνε 15 Κἰπατεά ἴο {ῃε Α5. ξα δπὰ ῬΡῃ. ὖν. [1 ἰβ ἃ ἀεπιοη- 

βίγαιϊίἧΐνε τοοίῖ -αυἱΐς αἰδιηοῖ ἔσο ὔὖν. ὙΠὲ ἵννο οχίβίεα δἷας Ὦν 5ἰάδ, 

[πουρἢ τ΄ 15 θαὰΐ {Π{π|6Δ ἀϑοὰ ἴῃ [Π6 δδγϊοσ ΠΠασαγυ Ἰδηριαρα. 1ἰ 4065, 

ΒούΈνοτ, ὁςοὺγ ἱπ νατγίουβ ρεγίοαβ, δ.6., [. σἵ, π᾿ δὶ ἴβ, ροῦπαρβ, {πε 

οἸάεβδι οἱ: οὗ ΗςΡ. ἴῃ {πὲ ΟΥ,., ἴῃ Τὰ. γ12 (7.) 7. 61 (1 Ε.) δπάὰ 70. 85 



ΑὕΤΗΟΚΘ ἹΝΤΕΟΘΌΟΓΟΤΙΟΝ, ΟΚ ΡΕΚΕΕΑΓΟΕ [(Η.1: 5738 

(8 ἰαία δῃηποίδίοτ). [π Γι. δηά Ες. 11 ὀσσὺΓβ [γα ΏΕΠΥ 5146 ὉῪ οἰά6 
φν, Ἡεγζίε!ά, θὲ]. δα τ. ἡοίς {παὶ ἴῃ Ες. τῷ ὁσουγβ 68 ἐϊπη65, δηά 

“ὖν 80 {ἰπ65. [Ιἢ {π6ὸ ΜΊβῃπα ἴἴ ἢδ45 αυς Αἰβρίδοθα ὔὖν. -τὖὖ ἤεγὲ ἀοὲβ 
ῃοΐ ἀδποῖς δος. οὗ τηβηηογ, θυϊ ἴπε οὈ]εςΐ (Π ε]., ΝΥ τ.).-φονῆ στ]. ΡῚ. 

ςοηδάδηίζγ, δηὰ ΔΝ 114. Πεβι δ  ΠΡΊν, ἜΧρ δίῃ [15 Ρἤγαβα 8ἃ8 ἃ (τε βηγξξ 
ὑφ᾽ ἡλίω. ΚΙείπετί ἀπά ΜΟοΝ. δΒοϊά {μδὶῖ 1} ϊ5 18 ἀπηθοθββασυ; 11 ΤΊΔῪ ὈῈὲ 

ΒΙΤΊΡΙΥ ἃ Ρεου Αγ οὗ (Π185 ψυιίετ. ΤῈ 15 Ἰηἰογεϑίηρ ἴο ποΐίς {πδΐ ἱἰΐ 

οοουγβ ἴῃ ἔνο Πα. ἱπβογίρίοηβ, [μοβα οὗ ΤΑΡη ἢ δηα ἘΞ ΠΔ ΖΕΥ͂, 

σ. 250 ΒΟ. (φ. α. Α. Οοοκε, Νιογίμ δεηεϊς 1 50γ., ῬΡ. 26, 30), ἴῃ }ι5ῖ 

[6 ννᾶὺ ἱῃ ψ Ὡς ἢ Ο. 1565 11. ᾿ 

4. 5 πο... Ν3]. ὙΠ656 ψογάβ ἃ ραγίϊοἶρ!εβ, ἀθηοίπρ [Π6 σοπε αν 

οὗ [πε δοίίοῃ, ζύ. 8. διοο (ἢ, Κῦ. ὃ412. Ο. ἐγεχυεηίν ρυΐ5 [Π656 ννογάϑβ 

ἷπ σοπίταβι (τ΄. οἢ. 515 614. 810), Ἰθησε ῖο ἀϊε᾽" 15 ἐουπά ἴῃ οἢ. ς!δ Ῥ8. 
30} 7ο" τοῦ! τ429,. νηδεξ “1ἴο θὲ Ῥογπ᾽ οσοὺγβ οἢ. 56 Ῥ5, 71'8.- Ὁ57}} 
ἀεποίεβ ἤεσθ, 85 οἰΐεη, β' ᾺΡΙΥ ἃ Ἰοηρ, ὑπκηοννῃ ρογοα οὗ ἔπηθ, ΒΒ. 

ΤΠΕε τπϊβυπαεογϑίδηαϊηρ οὗ [15 ΌΥ σογίδϊη τηθαϊεοναὶ }ενὴὺν78 οσοδϑοηδα [ῃ6 

οοητηθηΐ οὗ Μαϊπηοηΐάθβ ασυοίεα Ὀγ ΟἸη5., (λείοίδι, 526, 527.----  }], 

ἴεπη. ραγί. οὗ ἼὯ», (86 ραγί. ἀραὶῃ ἀεηοίϊησ ἀυγαίίοη. [{Ππιρτεϊϊ, Ν δίῃ. 

8η4 Ζδὅ. Ὀτγίηρς ἰῃηΐο σοηπαοοίΐοη ἢ Π6 υ58 οὗ ὍῸΡ Ποτγὸ {Πα ἔδοὶ {πΠαΐ, ἴῃ 
οοιηοη ΜΓ οἰμοῖβ οὗ ἴῃ6 δηςϊθηΐβ, ϑδοῖὴθ Ηδῦγοννα Ὀ6]νοά δὶ [6 

εδγίῃ γοβϑίεα ὩΡροη Ρ1]18γ5 (7. 5. 754 τοφῦ [0 95 385), ἀηα Πο]α {Πδΐ Ο.᾽8 

ΙἸδηριᾶρα 5ῆονβ δὶ ἢ6 5ῃαγεά (μαΐ Ρεϊϊεῖ. Ὴ15 15, πούνενου, ἃ πιϊβία κα. 

ὝΔΩΡ 5 οἰΐδη δε ϑἰπρΙν ἴο βἰρηϊέν σοπίϊηυδηςε (οὗ, οἢ. 29 Ῥ5. 1τοῖ9 1ν. 

136 Πη. 1017). [1 15 (5 {παΐ Ο. υδ865 ἰξ πεσγθὲ. Ηἰἴ5 ἴογιι οὗ βίδίεπιθηΐ 

ἴσγοννβ πο ᾿ἰρῃϊ ὑροη 5 Ὀε ἰοῦ οὐ ποη- 6] Ἰδοῦ ἴῃ {[Π6 111 γ- [ΠΘΟΥΥ οὗ {Πα 

ΘΑ ἢ 5 βῃρροτί. [1ἢ {πη6 Ταϊγλυά, δμαδδαί, 300, 1ἰ ἰβ βαϊὰ {πὶ νβ. 4 
νὰ5 συοϊεα ὈΥ (ὐδπλ4 116] ἴῃ ἃ αἰδβουδπβίοη ἢ δὴ ὑππαπΊεα ἀ]5Ο]Ρ]6, 

ψΠΟΠπΊ ΒΊοςἢ Ὀεϊΐενεβ ἴο ᾶνα Ῥδθῃ (886 δροβίϊα ΡῬαὰ. Οὐ. νεῃῖὶ, 

Ἐοοἰοδίαδίες, 22 ἢ. 

δ. Ν2] ΞΞ “βεῖ,᾽ οὐ. τῆς. Α5. ἐγίδ αν δίξεε "βιη βειτηρ,᾽ δηά δὴ ξαηεξῖξεε 
“ΘΌΠ Υἱβίηρ." Ηδ., ἔογ πηείσί δὶ γεαβοῇβ, γερᾶγαβ ϑΣ δἴζοευ Ν2 δηα ΝῊ Ρ6- 

ἴοτε Ν᾽ ἃ5 ρίοββεβ. ΖΔρ., [ου 5: ΣᾺ} Υ ΓΕΆΘΟΠ5, ΟΧΡΌΠΡ65 ἴΠ6 ΡὮΓαβα ΝῊ ΓΙᾺ 

Ὁ. ὙΠετηείγς Δ] ἔογπὶ οὗ [Πς θΟΟΚ, ἃ5 ἃ ΠΟΪς, 15, πούνενευ, ἴοο ἀηϑυθδβίδη- 

[14] ἃ [Πδοσν οἡ ψηϊςἢ ἴο θ456 ἰἜχίμδὶ οὐιτἰοΐβπι (566 1» γοά. ὃ 0).----ν το δηά 

ΠῚ ἀγα ρδγίςῖρ]ε5 ἀεποίίηρ σοπίϊηυΣν οὗ δοίίοη.----Ἰ  ῬῸ ὉΝ], δοεοογάϊησ 

ἴο (ῃ6 δοσεηϊυδίίοη, ἰ5 Βεραγαίεα ἔσγομῃ ἢν δῃηα σοηπεοίοά ψ ἢ ἴῃς Εγϑὶ 

Ρᾶτί οἵ {Π6 νεῦβε. Μδην ἱπηίεγργεΐεγβ επάδδνου ἴο δάπεγε ἴο [ῃϊ15 ρυαηοίυ- 

αἰΐοη, θὰΐ [Ππ τεϑυ]β οὗ {πε εἴογίβ ἅτε απϑαίϑίδοίοσυ. εἰ. ἢδ5 οἰ βαυν 

ϑῆοννῃ [δὶ {Π15 δοσεπίυδίϊοη πγυβί μὲ ἀἸβγεραγαθά, δηα] ΤΩΡ ἴα κεὴ ἢ 
ἢν. Μδην γεπάεγ [ἢε ρἤγαβα ““ἴο ἢ15 ρίδοε ογε ἢ γὶβοβ,᾽"᾿ βυρροβίῃηρ 

τι ὧν Πᾶ5 Ῥδδη οπιἰτοα Ὀεΐογα ὃ. (ὅ8ο Κῦ. δ,η8ο). ΤῊΪΐβ 566 ΠῚ5 

ΘΕΟΊ 6ββϑὶν ἴο οῦβουτγε ἴῃς ἱΠουρηῃΐῖ. ὍΤΕ ἴοτοε οἵ [πε ρδγίϊςο 165 5018 65 Π)6 

ΓΕΠαογίηρ ρίνεη ἃρονε. ὙΤηε οἷα ρἤγαβε ἴθ οπλ δα ἴῃ ἃ 51π18}} στοῖρ 

οὗ Μ55. (τ΄. Ὁτ.). ὙΠςο δποῖδηϊ ἰγαηϑιαΐογθ, ἢ 6 ἐχοθρίίοη οὗ ᾿Α 
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(γγῆο τεηάοιβ εἰσπνεῖ), πᾶνε τιϊββοα {πὰ τιοδηΐϊησ. (ὦ γεπάθβ ἕλκει, Σ 

δηά Θ ἐπαναστρέφει, 76. “ταν τὰν," Ὁ (α΄ οὗ, “δ ταΐυγπβ,᾽ δπὰ [6 

ΖΦ ἡτν “ἴτο οταν].᾽ Ἃὅγτ., ἀδβραϊγίηρ οἵ βηάϊηρ ἴῃ νηῦ ἃ βδιϊβέδοϊογυ 
το δηΐηρ, ΕἸΙΛἜΠα5 [Πε ἰεχί ἴο ἣΝ 2 Φ᾽, γεπαθυίηρ “τεϊυγηϑ ἴο 115 ρΙδςα, ἀρϑΐη 

1 τ565.᾽ ὍὙΠΙ5 15, ἤοννενθγ, ὉΠ ΠΟΘ ΒΒΆΓΥ. 

6. ΤῊς τερειϊτοη οὗ 23)0] βίγεηρίμθηβ {πὸ ἰάθα οὗ οοπίϊμυαποθ δχ- 

ῬΙΓΟΘβοα ὈῪ ἴπΠε ρμᾶτί. (Οὐ ἢ. 20, τεπι. 8. (΄. αἰϑο Π.. 257 1432 τό30 

284 Δῃηῇ Ἐχ. 2280, Τη (6 ἰαϑί οἴδιιϑε (6 β8πι6 εἴδξεοί ἰ5 δΔοσοιρ 56 ὈΥ 

σου ἸΠΙης θα ἢ 230. (7. Κῦ. ξ261ᾳ. ὦ, ὦ, Θ ἀπα Ἡ ντοηρὶν ἰδ κα 

16 ἢγϑῖ οἶδυβε ἢ (Π6 Ργεοεαϊηρ, νϑῦθθ, 85 δΔρρι γίηρ ἴο ἰῃς ϑιη. 
-ἸοΣ]ΞΞ “ἼἸΤΏς πιάάθη,᾽" δηὰ 50 ““πογίῃ,᾽" ἔγοιῃ 1505 “ἷἴο ῃϊ4ε,᾿" τ΄. ΒΗΔ. 

δῃη4 ΟἋὉεβ.Βὰ.--ολλπ), ἔγοπηλ Ὑγιξξειίο ἤονν,᾽ “εἶνε ρη (ψ. ΒΒ. 

2040 δῃή Κῦ., Νοϊ]. 11,1, 8.77), 5 ταρα!ατγὶν 8664 ἴογ “βου τ᾽ ἰῃ σοηϊγαϑί 

ἴο ἸῈΟΣ, τ΄. ἘΖ. 403:. 11. 38.,..218,. Τί 15 ἃ ροείίς] δῃηὰ ἰαίς νψοσά. Ολ 

700 3᾽17.---τ}} ἰ5 ἴο ΡῈ ἰακεὴῦ ψ τ {Πα [ο]οννίηρς νογρ (Πεὶ., Ζὄ., Υντ.). 

δίερ. σμδηρεβ ἰδ ἴο ὉΝ Ὀεσδυβε Θ τεδάβ ᾽Επί. Ζδρ., ρ. το, οπιῖίβ [με Βγϑὶ 

εἰδιιβε οὗ {πε νβ. ἔγοπι Ἴ5᾽. ἢ ἴο Σ ἴοσ τηδίγὶςδὶ γεαβοηβ---ἃὰ σμᾶπρε Ψῃϊςῆ 
[Πς6 τηθί τς 4] ἰΠΘΟΓῪ 566 Π15 ἴοο ἰηϑθοῦγα ἴο Βυρροτζί. 

Ἴ. Α5 Κη., 1) 6]. δῃὰ ΝᾺ. ροϊηΐ οὐ, 30. ψ ἢ Ὁ δηᾷ δῇ ἰπῆ. πιθᾶπβ 

“το ὅο ἃ ἰπίηρ δραίη,᾽ οὐ. (π. 2081: Ηο. 119 700 γ1 ΕΖγ. 93. ὅεεὲ Κῦ. 

δηρον. Ἴδε Ιά68 15 ποΐ {πδΐ ἴῃς βίγεδπιβ γαίῃ ἔγοπὶ ἴῃ ἀΌγ55 Ὁ. β- 

ἰεγγάποδη σἤδηη6}5 (ὦ ἀπά (ἰπ5. ἀπά (οχῚ), ποσ ἴο {πα γοίυγη οὗ ννδίδσ ἱπ 

νΔΡΟΥ ἴο [4}} ἃ5 γαΐὶῃ, ἂ5 ἴῃ 70 Ὁ 67. 39 (Ἤεηρ.). Α5 Ζό. δηα Ρ]. ποία, [ῃ6 

1πουρῃΐ, 85 ἰη Ατιβίορμαποβ, Οἰομάς, 1248, 

(ΤῊε 566 1ῃουρῇ 411 ἴῃς τίνοσ ον ἴο ἰϊ, 

πογραβοίῃ ποῖ ἴῃ νου τη6,) 

15 σοῃηθ6 ἴο (6 ἔαςΐ {παὶ [πε ονίηρ τίνεγβ δαοσοιαρ ]5ἢ ποίησ. ΤῊΒ 

ΓΟ ρ 65, 85 'π {πὸ ργϑεοθάϊηρ νεῦβεβ, ἀδηοΐς ἴΠ6 σοη ην οὗ {Π6 
δοίίοῃ.--τῦΓ)] ἰβΒ ἃ πιοῦσα βδῆθσαὶ ἰεγτλ ἰἤϑη Ὕ7).----230} ἰ5 ποῖ ξξ πον 

(ϑῖες.), Ῥὰΐ ἴο 6 ἴακεὴ σῇ Ψ' Ξξξ ἥν μεγα," Κὸ Ὁ ..... τῶν Οὗ τ.. 

ΟΡ ἰβ 'ἴπ {Π6 ςοπβί. βίαϊς βείογε {Π6 τε]. βεπίθηςθ, Ὁ ΟἿΡὉ Ὀεΐησ εαυϊναᾶ- 

Ιεπί ἰο Ὧν ὈΡΌ, ο΄. ὅπ. 3929 Τν. 43: δηα Κὅ. ξ277ν, 50, Ηἴι., Ζό., ἵντ. 

---κῦ 0] ἴῃ 705. 316 5Ξ ““ονεγῆονν,᾽" 80, ρεύπαρβ, μετα (δίς). 
8. Ὁ" 2] Κη., Ηεηρ., Ηςεϊ]., ἔνν. δηὰ Οἰπβ. ἴδακε 85 δα] ἴο ““ψογάβ,᾿᾽" 

δηα τὨϊηἶκς της γί οἰδιιβα πθδη5 Ππαΐ Βρεθοὴ 15 ννεδγθα ἰῃ (6 Ἰηρ οὗ {ΠῈ 
σθα 56 1655 δοίνη 65 οἵ παΐῃγε. Μοβϑὶ Ἴοπηπιεηίδίοτυβ.----αηρ., ΜΝ δίἢ., 

Ζὸ., Ὠε]., ΡΙ., ντ., Νο., ατσ., ΝΜ α., 5ϊῖερ., ΝῚ., Όοχ, ΜεΝ., σϑεη. δηά 

ΗδΔ.--τῖ Εν ἴα κα 1 ἴῃ (Π6 5εη56 οἱ “11ηρ5." ὙὍὙΠὲ πιοδηΐηρ (Πδη 5 (Παΐ 

8}1 (ῃϊηρ5---ἴῃς ϑυη, ἴῃ ννπα5, ἴΠε βίγοαπηβ δηα 411] πδίυγαὶ ορ]εςίϑ5---ἃγα 
ὙΘΑΓΥ Ὑ] {ΠΕΡ σεᾶβε 655 γου πα οὗ δοίνε5. ΤῊΪ5 νενν 15 δ] ορϑίμοῦ 

ἴο ΡῈ ἂρρτονεά. Βδ.᾽5. τεηαεγίηρ: “ἼΤουΐ εδὲ αἰ πο} 6 ἃ Θχρ ϊααοτγ,"» 

τηΐββαβ {Π6 ροϊηΐ.---Ὁ}}} 85. δπ δ}. οσοὺγ μας ἔνῖςε ἴῃ {Π6 ΟἿ᾽. ουΐϑ! ες 

οὗ (15 ραβϑαᾶρε, Π.. 2518.2 5. 172, 8π6 ἴῃ Ὀοίῇῃ οὗ ἴπεβῈ ραβϑᾶρεβ 1ἰ Πδ58 



ΑΤΗΟΞΚ᾿5 ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ, ΟΚ ῬΕΕΡΑΟ [(Β.15:} η5 

()ε6 Ραβϑῖνθ 56η586, “ννεατυ,᾽ ποί {ῃε δοίϊνε, “νυν εαγίβοπιο᾽᾿ (Π 416): 1 δς- 

ΠΟΓΑΪΠΡῚΥ τηθδπΠ5 “ΘΑΓΥ ἡ ΠΕΓΘ. ---Ἃ 5}. 85 τ. οὔβεγνεβ, {πε οδ]οςί 

ἴο 6 ΞΌρρίίεα 15. 53.--οΣτ ν.] Ηἶϊ. ἀπά Ζὅ. τεπάογ: “50 {πΠ8 1 ψ}}} ποὶ 
Ἰοηζοῦ Πεᾶγ.᾽ ὍΏΪ5, 85 ΝΥ. ποίεβ, 15 ὉΠ ΠΘΌΘσβασυ, ἴου Κ᾽ 15 οοηϑίγυοιεα 

ΜΙ 10 οὗ (Π6 {Πὶπηρ 58ι|58ε4, ς΄. «ἢ. 68, Ῥ5. τοφ'8 7οὉ 1032. Κῦ. δ3οοὶ 

ποῖΐε5 παῖ 10 ταϊρ] πᾶνε βίοοα Ὀεΐογε ΓΝ ἰπϑίεδα οἵ 5, οὔ. 15. 53 

9. Τὶ Ὧ] ἰ5. ἃ ἰαΐε Ἴχργαβϑίοη. (ὦ δηὰ Ἦ ψτοηρῦ τεπάοσ 1 85 δη ἰη- 

ἰετγοραίνθ. [{ 15 υϑεὰ Ὀγ Ο. ἱπῃ {π6 1ο]οννίηρ ρᾶββϑᾶρεβ: 318 610 γϑ 81 

1ο"4, ἰη 8]} οἱ ψΠΙΓἢ ἰἰ 5ἰρσηΐὶβοβ “πὶ νης ἢ," οὐ ““νδαίονογ.᾽" [Ιἰ [5 

ΡΆΓΔ4116] ἴο Αγϑπ. 112, ζύ. Καὰ., ΟΒΑ. ὃ2232; θυΐϊ οὐδ Ὁ ἰ5. υδοά ἰπ ἃ 

ΒΙ ΠΑ ΑΓ ΨΨΑΥ ἴῃ σα ογ ΗςΡ., οὐ. Εχ. 3223,.----}}} δ5 Ποὶ. δπὰ τυ. ποίο, 

15 564 οὗ {πε ῥΡῃεποιηθηδ οὗ παίυσγε, ν ϊοἢ ὁσοὺγ ψὶϊμουΐ μυγηδη ἱπίογ- 

νϑηίοη (οὐ. 316. 23 610. 15 8517 το! 112), Δπα ΠΡ οἵ οσουγγοησοβ ΜΝ ΕΪΟΝ το- 

50} ἔτοπι μυπιδη δοίίοη (οὔ. 113. 16. 2117 48 οἱ. 85). τ Δ Ὁ 1}Ν] [5 ἃ απίνουβαὶ 

περαίϊνε ἴῃ ΗδΡ., ζ΄. Νὰ. 11 ι. 89 Πη. τ’ δηὰ Κῦ. δ32ς25-νν. ὙΤΠῈ 

ςοηδίγυςοη Πᾶ5 ρα5564 ἱπίο ΝΊ. 1ἀΐοπι, οὔ. οὐ πᾶς, Μι. 2432 1,κ. τὉ 

217. ΖΔΡ. 8η64 δ. οχηϊ οἡ πιείγιςα] σγοῦπαϑ (ῃε ρῆγαβα ϑοϑη........ ΤΝῚ. 

ΑἸΓΠουρἢ ἰΐ 15 ἃ βί γι Κίηρ σοϊποιάδηςε παῖ {πε ἱννο δανοςδίαβ οὗ ἴῃς πιείγ!- 

οδὶ ἰπθοσν ἄστεα δἱ ἰπὶβ ροϊπί, ἴῃς ἰαςοΐ ἀοεβ ποῖ ονεσρδίδηςε πε αἢ- 

ςεγίαϊηΐν οὗ {ΠῸ πλείτίς] ἱπθογὺ (5ες 7ηγοά. ὃ90). ὌΠ αἰδοαγάθα ρῆγαβο 

τηδίθγ 4} ν βίτεηρίῃθηβ ἴῃς βἰδίετηεηΐ, δηα 1ἰ 15 ἀμ σα] ἴο Ὀεϊονα ἐμαὶ. 

{6 οτὶρίη8ὶ] ψυυῖεγ 414 ποῖ ρβη ἴϊ. 

10. νυ}, ΡΒ:]οορίς!!γΥ ἐαυϊνα!οηΐ ἴο ΑΚ. ἐξ, ἰ5 αἰ δγαπὲ ἔγοπι ΠΝ ἴῃ (Πδὲ 
1ϊ ἀϑβϑι πη65 εχἰβίθηοα ἃ5 ἃ ἰαςϊ. 105 ι1ι86 ἰβ εαυυϊνα!οηΐ ἴο βαγίηρ: “ὙΠεΓα 

ΓΕΔ ἅτε ἰπίηρβ᾽ (οὐ Κῦ. ξδὲ32-ς 1-πὶ, 338 1-Π).---Ἴ2 "], 1 τὲ ῥγεβθηΐ 

ΜΤ. 5ἰδηάβ:ξ “{πὶπρ,᾽ ο΄. οα ν. 8. ΜΤ.:. 15 βυρροτίεα Ργ ὦ, Σ δπά {πε 
Ταὶ., ὦ, Ἐ, Ἀὶ δηὰ (ὦ Ξξιρροτί {π6 γοδάϊηρ ὍΝ. Ἄν, ΊΠΕΓΕ 5 οπα γῆ 

ΒΡΕΔΚΒ δηα 5.5. ΜΕΟΝ., ρΡ. 138, {πῖπκ {Π1|5 τεδαάϊηρ 15 οἱάδγ [ἢδῃ 

Αραδ, δπά {παῖ ἰῃε ργεβεηΐ γεδαϊηρ οὗ ΜΎ. ν β ἱπίγοάαυςεα ἴῃ Ααΐρδ᾽5 

τεςεηϑίοη. ὙΠα ἰοϑιϊπιοην οὗ ἴΠε Νεγβϑίομπβ ψουὰ βυρροτγί (ἢ15 νίαν. 

566 (Π6 ςΟἸ]εςϊεα ἰεβιϊπιοην, Εὐυγίηρεγ, Μαδογαϊμεκχί, 35.---τὐλι } [ΟΠ] 5 

ΠΝ ἴῃ 757. 9. 1ῃ ῬΟΙῊ οἱ ψῈΪΟἢ οᾶ565 ἰΐ 15 σοηπεοίεα 1 [Π6 ἔο]] ον ὶπρ 

ψόογα ὃν ἃ σοηιηςίϊνε δοσοηὶ. Ηδστζτο, οἡ ἴῃς οἵἴμποσ μδηά, {ποτα ἰβ ἃ {15- 

υαπεῖνε Τίρακμα. τ. οΟὔδβογνεβ {πα [Πε δοσεηΐ ρίνεβ (Π6 οἰδιιβα {πε 

ἴογοβ οὗ “8566 (ῃϊ5, μὸν ἰΐ 15. ΜΕΝ. τεραγάβ δὶ 853 Μιβῃπὶς γπι ((ὔ. 

Κοίτηι, 519), ποῖ 85 ἴῃ6 οὈ͵. οὗἨ ΝᾺ, τ τ νυ νος ὯΙ ἰθ οη6 οὗ Ο.᾽5 ἔανοτγὶίε 6χ- 

ΡτΟββίοῃΒ, οὐ. 2233 45 65 δῃὰ ΝΠ ..... ΓΙ ἸΠ 518.--  Ὑ2:-] οσσυγβ ἴῃ ΒΙΡ] 1 αὶ Ηο- 

Ὀγανν οἠἷν 'π Ἐς. (7. «ἢ. 1109 215. 215. 42 610 οδ. 1), ἰῃουσῇ σομηγηοη ἴῃ Τ.ΑΥ. 

1| 15 οοηηθοίοα ψ ἢ {πΠ6 Αγ. ζαϑαγα διὰ ἘΠῚ. Καῦγα, “ἴο Ἀὲ στεαί." [115 

ΤῊ Δ ΠΪΠΡ 566Π15 ἴο Ὀ6 ““Αἰγοδαν," ΒΏΒ. 74. δϑϑίρῃβ 1 δἷϑο πε τηδδηΐϊηρ 

“Ἰοηρ ἃρο,᾽᾽ θὰΐ ποπα οὗ {πε ρᾶϑβᾶρεϑβ ίτοπὶ ἢ6 Μίβῃηδ, ν οἢ Πα χυοίεϑβ, 

Βυ βίδης, δἴεβ [Πϊ5 τηθδηΐηρ. ὍὉΠῸ Ψοζγα σοηϑίξζαϊοβ μα οὗ [ῃ6 Ατὐδυηδϑιη5 

οἵ ουγθοοῖκ.---- ἢ δ Ὀλο»5], [ἢ νεγ ἴῃ (με ρῆγαβο, βΒῃου]ά βέγι εν Β6 557, 

8ἃ5 ἣνε Μ95. δοίυδ)!]ν γεδα (οὔ. Κ}αη.), θὰαΐϊ ΗδΌ. 15 ποῖ δἰ ννὰγβ οσαγοῖῃ! δρουΐῖ 
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{πε ἀρτεεηθηΐ οἱ 500]. ἂδπαὰ ρῥγεά., οὔ. ἢ. σοἱδ 7ε. 48: Ζε. τὸ Ὁ. 9. 

ΘΟΠΊΘ Τεραγαὰ Ὁ) 5» 85 ἃ Ρ]. οὗ επλίπεπος (Κῦ. ὃ 260), ἃπᾶὰ βυςἢ ρ]υγαὶβ 
Του τὶν ἰδ κα ἃ βίηρ. νΌ. (ο΄. ΠΑ. ὃ: τό, τεῖη. 4).----- 2} 05}}} 15 ἃ βίσεηρτῃ- 

ἐπεά ἔογπι οὗ Ἴ))0 Ὁ, οὕ. 7. κ19.---11. 10Ὰ}}} 5 υβιδ}}ν τεραγάθα 85 Ἵβίγ 
Ὀεΐογε {Π6 ῥγερ. 5; 80, Κη., Ησὶ]., Ζὸ., ἔνν. ἃπαὰ Κῦ. 8ὃ236Ζ. 126]. οὔὗ- 

ΒΕ6Υν 5 {πᾶΐ βυςἢ τοβηθπηθηΐβ οἱ συηΐαχ ἃγαὲ ηἡοΐ ἴο Ὀὲ ὄὌχρεοίβα ἰῇ οὔγ 

νυ τοτ, δηα (δὶ ἸΥΡῚ 15 ἴο ΡῈ ἰδκβθη 85 ἃ νϑγίδηί βρει της οἵ 1γ.31:: Ηε 

ΓΟΠΊΡΆΓΕ5. ἸΥῚ Δπα γνῶ, θυ δάάυσεθ πὸ δχϑΠΊρ]6 ΏΘτα ἸΥ̓Φ᾽ 15. 8ῃ 

05. τ. τερεδίβ Πε]., δα ἀϊηρ [Πδἷ 1713] την ΡῈ γτεραγαβα 85 ἃ [οστὴ ΠΟΘ 

σοποη ἰη ἰδίεγ ΗἘΡ., Ὀυΐ 511} δά!σο5β. πῸ Ἔχᾶπιρ]6. δίερ. ἄζτθαθβ ἢ 

ἴπει. ὙΠοτα 15 ἴῃ τα! τυ ΠΟ Ρῥᾶγα}]6], 50 δ 85 1 Κηῆον, ψῃ ϊ ἢ 5Ὁ- 

βίδηςαἴε5 (ῃ15 νῖενν. [Ι͂ἢ {πε ΟἿἽΤ., ΠΕΓΈνΟΥ 1.2] ὁσσυγβ, Ἴχοερί ἤετα δηά 

ἴπ οἷ. 218, 1 15 ἴῃ {πε οβίγ. βίαίε (οὐ ἴων. 233 15. ς)8). [11 5 Ρεζίεσ 

Πότε ἴο τοραγὰ ἴῃς ννογὰ 8ἃ5 σϑβίγ. Ὀδίογε 5, ἜἘὄβρθοῖδ!ν βἴποθ ΒΟ ἢ σοηβίγαο- 

εἴοπ βπάβ. ράγβ !εὶβ ἴῃ με Μίβῃπα (οῦ. Γ"32 ἡῃῦλπ Αϑοιλι, σὰ, νυ) 8 νϑῶν, 
δ14., τιδ, οὔ. αἰδοὸ 511 δηά Κῦ. ὃδ3362).---- Ὁ Ν Ἢ ἀπ Ὁ) ΠΝ] ψνετα ἔογ- 

ΤΏΘΓΙΥ ἱποογγθοῖ!ν πα ετγϑίοοα ἴο γοῖοσ ἰο [Πϊηρβ, θὰΐ τχοάθγη Ἡγογβ, ἐχοθρῖ 

Οτ. δῃὰ Ηδ., ἰακε ἰἴἴ τρμίνγ ἴο τεΐεῦ ἴο ρδγϑοῆβ. ὙὍὕῆδ πιᾶβς. ἔουΠῚ5 

τοῖο ἰο ρογβοηβ (οὕ. Οπ. 332 Πι. το!Ὁ 700 1830), ἀπ {πὸ ἔδῃι. ἔογιωβ ἴο 

(Πΐηρβ (τ΄. 15. 429 435. 18. 469).---ϑ. )ἘῪ δΠα ΓΥΣΙΟΡ ΓΘ 5ΙΠΎ]ΑΥΥ 564, 

{πε ἰοΥΠΊΕΣ οὗ ρεύβοηβ, {πε Ἰδαίου δανεγθίδι!ν (ο7. τ 5. 2418 15. 4313). 

Ν 

115-28: ΟΟΗΕΙΕΤΗ ΒΒ ἘΧΡΕΕΙΜΕΝΤΘΕ ΙΝ ΤῊΕ ΓΟΗΑΒΑΟΤΕΒ ΟΕ ΤΗΕΞ 

5ΟΝ ΟΕ ὈΑΝΙὉ. 

ΟΟΒΟΙοΙἢ σγοργοβϑοηῖβ πἰπη561 ἱπ {Π6 ΟΠαγδοῖοσ οὗ ϑοϊοπλου 85 566 }ς- 
ἴὴρ Μ᾿ βάοτ ΠΟΤΟ ἰθδῃ ΔΏγοΟΙΘ 656, δυΐϊ βηάϊηρ ἰῃ 1ἴ πο ροσηδηθηΐ 

δα βέδοϊοῃ (12:18); ([Π6, 85 βϑαεκίηρ ἸΟΥ̓ ἱἰπ πλδίοσίαὶ δη 56.184] 
[υϊηῆρβ, τ (86 βαπιῈ σγοϑυϊς (2:.}})};} ποχί, 85 ἰσγίῃρ ἴπ6 νἱγίι 165 οὗ 

. [01}1}ν δῃὰ βηπάϊηρσ [6 πὶ η0 Ὀείζεοσ (2:5:17); δηά 14 50}Υ, 6 βίαϊθϑ 6 σου- 

οἸυδίοι ἴο ἜΘ ὶβ ναγίουβ βχροσγίηχθηῖβ μαναὰ 16 Ὠϊπ (2:83). 

15.1 ΟὐΟΠΘ]εῖἢ ννὰβ Κίηρ ονεσ βγδεὶ ἴῃ ΤΘγυβαίεη. 18.- Απὰ 1 σᾶνε 
ΤῊΥ Ποατί ἴο βεδῦοῇ δπα ἴο ὄβχρίοτε ψ ἢ ]ΒάΟΠΊ σΟΠΟΟΓΠηρ 811} [Πδΐ 15 

ἄοπε ὑπάδγ {πὸ ἤδᾶνεηϑβ---ἰΐ 15 ἃ "84 Ὀιιϑη655 οα Π85 ρίνεη ἴΠ6 σΠ]άγθη 

οὗ πιδη ἴῃ ΜΏΙΟἢ ἴο [01}1. 14. 1 5ανν 411 ἴῃ6 ννουκϑ ἡ Π] ἢ ἃγα ἄοπμα ὑπ 6Γ 

186 ϑυῃ δηα ὈεΠο]α {πὸ ψνοΪς 15 ναηϊΐν Δηα ἄδβῖτε οὗ ψ]ηά. 

16. Τῆς οτοοκοα οδηποῖ Ὀὲ βἰγαὶῃεηδή, 

Απάὰ τἢς νναπίϊηρ, σαπηοΐ Ὀ6 πυπΊΡοτοα. 

16. ΑΔ 1 5ρᾶκεὲ ψ τ ἢ τὰν Ποαγί, βαυίηρ: ΒεμοΪα 1 πᾶνε ρτθδίν ἰη- 

ογθαβεα νυ ]βάομῃ ἄρονα 811 γγῆο ψνεγα Ὀεΐογε τὴθ ονεὲσ Γγυβαὶθηι, ἃπα τὴν 

᾿δαγί μᾶ5 δρυμάδης!ν Ῥε με] ἃ νν]βάοπὶ πα Κπον]εάρε. 17. ΑΠΑα 1 ρᾶνθο 

ΤΩΥ Πααγί ἴο Κπονν νν Βα πὴ δηα Κπον]εάρε, πα η685 δηά ἔο!]ν, 1 Κηον (Πδὶ 
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{5 αἰβο 15 ἀδϑῖγε οἵ ψίπά. 18. ΕῸΣ ἴῃ πλσῇ ψ]Βάοπὶ 86 τ Οἢ νοχ- 

αἰίοη, δηὰ 6 νῇῆο ἱπογεαβεβ Κηονίεαρα ᾿πογθαϑαβ ρδ η. 

21. 1 544 ἴῃ τὴν Ὠδαγί: “(οπια ποῦν, 1 ΨΜ}1}] ἰΘβί (ἢ 6 ψ ἢ 7Ογ, 50 Ἰοοῖς 

ὍΡΟΙ βοοα;,᾽ δηα Ῥβῇῃο]α ]50 11 νναὰ8 νδηϊΐγ. 2: ΟΥἩ ἰδυρῃϊεν 1 βαϊὰ ἴ{ 15 

τηδή, ἀπά οὗ ον, νναϊ ἀοεϑ {15 δοσοπλρ 5 ἢ 8: 1 Θεδγοῃβα ουΐ ἴῃ ΤΥ 

Βοασγί ον ἴο βἰἰγαι]!δίε τὴν ἤεϑῃ ΜΠ νἶηθ, ννὮ 116 τὶν Ὠεαγί ννὰβ δοίϊηρ 
ΜΙ νυ ἰβάομῃ, δηα ἰο ἰὰῪ Πο]ά οἡ ἴον ΠῚ} 1 Θῃου]α 5εεὲ ννῃδὶ ροοά ἴπουα 

5 ἔογ {86 σμ] ἄγοη οὗ τηθη ἴο ργϑοίβε ὑηάοσ ἴῃ6 ἤδξάνθηβ ἴΠ6 ἴενν ἀδγϑ οὗ 

{πεῖν 6. 4.1 υπάοτίοοϊ ρτγοαῖ ψνογκδ; 1 Ὀ.1 πτὲ ἤουβ6β, 1 ρἰδηϊθα πλα 

νἱπογαγάβ. δ. 1 τηδάς π|6 ραγάδηβ δηα ρᾶγκβ δηὰ ρ]δηϊθα ἴῃ {Π6 πὶ Ἔν ΟσῪ 

Κιπα οὗ ἔγυϊ! ἴγε6. 6.1 πιδάδ πὲ Ροὺἱὶβ οἵ ννδίεσ ἴῃ ογάεσ ἴο νδίεσ ἃ 

ΡΙδηίϊδίίοη ϑρυὶπρίηρ ὉΡ ΜΙ ἴτεθβ. 1.1 Ρουρσῃὲ Ῥοπάτηθη δηὰ Ὀοηά- 

τηδι ας δηα δα 5]ανθβ ῬΌύῃ ἴῃ ΤΥ ἤουβα; 8'5ο 1 δα ᾿ὭΔΠΥ ΡΟΒϑΟ 9 Οἢ5 

οὗ οδίι]ε δῃὰ βῆδερ--τῆοτα ἤδη 41} νο ψογα εΐογε πὲ ἴῃ 76 γ 54] 6 1. 

8.1 οοἸ]εοίεα ἔογ τγβ6] ϑνεσ δηα μοϊά, {πὸ ἰγεάβυσγεβ οὗ Κίπρβ δπὰ 

Ῥτγονίηςαβ; 1 ργον! δα πῆς πῖα]Ὲ δηα ἴδγηδὶθα πιιιβϑιοϊδη5 δηα [Π6 ἸΌΧΌΓΣΙΟ5 

οὗ [6 50η8 οὗ τηθη---4]}] βογίβ οὗ σοπουδίηθβ (Ὁ). 9: ΑΠΑΩ 1 Ῥεσδπὶα οοη- 

Εἰπα ΠΥ ποτα να! Υ ἀθόνα 411 νμὸ γγεγα Ὀδίογα πιὲ ἴῃ 7 6γυβα!θπι; 4150 

ΤΥ ψ͵ϑάοπι Γαδ ηθδα ΨἹ τη6. 10. Απα ποίῃϊηρ νν Ἰσἢ ΠΥ αγεβ5 δϑκεα 

ἀἸ4 1 νυ ΠΠο]4 ἔτοτῃ ἴπεηλ; 1 αἀἸ4 ποΐ ἄδην τὴν ποαγί ΔῊ ἸΟΥ͂, ἴοσ τυ ποατί 

Τα]οϊςθα ἴῃ 411] τὶν ἴο1], ἀηα [Π]5 ννᾶ5 ΠΊΥ ρογίίοηῃ οὗ 811] ΠΥ οἱ]. 11. ΑΠ4 

Ι τυγησα (ἴο ἸοοΚ) δἱ 41} τὰν ψόουκβ  Ι ἢ τὴν ἤδπα5 μδα ψγουρῃϊ δηά αἱ 

(Πς ἴο01] ννΊ ἢ 1 Πδα ἰοἸ]δα ἴο Δοσοιαρ! 5ῃ δηα ῬεΠο]α [ῃ6 ΠΟΪα ννὰ5 νδῃϊίν 

δΔη4 ἄεδῖγε οὗ ψγἱπα δηα ἴπθγα ἰβ πο ρϑίη ὑπᾶογ ἴμῈ συη. 12. ΑΠά 1 ἰὐγηρά 

ἴο Οὔδβεγνε ψν βάοπὶ δη4 τηδά 685 δηα ἴον, ἔοσ δὶ (.8η) {πε τηδηῃ (ἀο) 

(δὲ σοπΊ65 δἴΐοσ [π6 Κίηρσ ἢ ὙΠδΐ ν ῃ]οἢ Πα (Πα Κίηρ) μα ἄοῃμθ. 18. Απά 

1 58νν (μαΐ νν]ϑάοτῃη μ85 8δῃ δανδηΐαρε ονϑὺ ἴο]]ν 1Κκὸ {ῃ6 δανδηίΐαρε οἵ 

᾿ἰρῃΐϊ ονὸῦ ἀδγκηθβθ. "- Α5 ἴογ {Π6 νγ156ὲ πηδηῃ ἢ15 Ἔυα5 ᾶἃΓδ ἴῃ 15 Ποϑά, 

Ὀυΐ [Π6 ἔοοὶ νναὶκβ ἴῃ ἀάγκηεθθ. ΒυΓ1 Κπον 8150 [Π8ἰ {Π6 βαπῖα Ἔνεηΐ 

Ψ}1 ΠάΡΡεη ἴο Ὀοΐίῃ οἵ ἴπεπὶ. 16. ΑΠαῚ βϑϊα ἴῃ τὴν πεαγί δοςογαϊηρ ἴο 

1ῃς ἰαἴε οἵ ἴῃς ἔοοϊ] {πι15 νν}}} 1 ΠάΡΡδῇ ἴο πιθ, 80 ΨΥ πᾶνε 1 [Ππθὴ Ῥθθῃ 

νν 56 ΟΝ ἢ ἢ 501 5816 ἴῃ τὴν μοαγί: [Π]5 530 15 νδηϊΐν. 16. ἘῸγ {Π6 

ννἶ56. {κὸ [ΠῸ ἔοοϊ, 85 πὸ γε] ὈΓΆηΟΘ [ΟγΈ ΕΣ, ἸΠΔΒΗ ΠΟ ἢ 8ἃ5 ἴῃ ἄδγΥ5 ἴο 

οοῖης Ὀοΐῃ ΜῈ] πᾶνε Ὀδεη δἰγεδαν ογροίΐβδῃη. Απά ἤονν ἀοεϑβ {πὸ ν]5ε αἷδ6 

|Κὸ [ἴῃς ἔοο!! 17: ΑἥΠ41 Παίρα [1ξ6, ἔογ δν}] απο πη6 ννᾶ5 {π6 ψνοσκ σῇ 15 

ἄοπε ὑπάοτ ἴΠε 50, ἴογ 81] 15 νδηϊν δηα ἀσβίτγε οἵ νυ πα. 18: ΑἥΠΔ41 Παϊθα 

811 ΤΥ [01]  ΠΪΟἢ 1 το] 6α ἀπάδϑτ {πΠ6 ϑὰῃ Ὀεσαῦβε 1 514] ἰεανε 1ἰ ἴο (ῃ6 

τη ὙΠΟ 5}4]] σοῦλα δἰΐοσ 6. 19. Απὰ ψγῆο Κηονβ ΠοῖΠοΥ ἢδ Ψ}}}} Ὀ6 

ἃ ν͵]56 πηδῃ ΟΥ̓ ἃ ἴοο] ἢ Απηά ἢδ 5}4]] γι} ]6 ὀνοσ 81] τὰν ἴο1] ο ν ὨΪΓἢ 1 μαναὰ 

[οἱ]6α δηα Ἔχογοίϊβθοα νυ ]54οπὶ Πα οΓ Π6 5ση. ὙΠ 4150 ἰβ νδηϊΐγ. 30. Αὄμαᾶ 

Ιτυὐγπεα ἀρουΐ ἴο ρῖνε ΤΥ πεοαγῖ τπρ ἴο ἀδβρδαὶγ σοποογηΐηρ 81} {πὸ 10]]} 

ΜΏΙΟὮ 1 Π86 (οἸ]εα ἀπάογ (ἢ ϑθῃ. 31:-. ἘῸγ {ποῦ 15 ἃ πίϑῃ γΏοβε [01] 15 

ἢ νυ ]βΒάοπι δηα ἰηςο]Π]Πρεησε δηά βϑιισοθβθ, δηα ἴο ἃ τδη Ψὴο ἢ85 ποῖ 

(ο1]16α ἴον 1 6 ΨΜ1}} Ιεανε 5 ρογίίΐοη. Ὴ15 4150 ἰβ νδῃῦ πα ἃ ρστεδί 



"ὃ ΕΟΟΙΠΕΒΙΑΒΤΕΒ 

αν]. 55. Ἐὸγ ψῇδί 5}4]}] θὲ ἴο ἃ πιδῃ ίογ 8}] ἢ 5 ἴ01] δπὰ {πε ϑἰγινίηρ οὗ 
Ὠΐ5 πεδγί 'π νυ ]ςἢ Πα ἴοἹ]5 ἀπάογ {πὸ βὰη. 32. ΕῸΓ 4}} ἢ15 ἀδνβ ἅγὰ ρδὶῃϑ, 

δηὰ ἢϊ5 ἰ45Κ νεχδίίοπ, αἷἰβο δ ηἰρῃϊ ἢ15 ῃεαγί ἀοδβ ποῖ γεβῖ, πλοσδονου (ἢ Ϊ5 

5 νδηϊῖγ. 3. Εογ ἴδεγε 15 ποίϊμιηρ Ὀείζογ ίου ἃ πιδῃ [ἤδη {πὶ ἢ6 "μου ά 

εδί δηὰ ἀγίπκ δηὰ θη) οΥ ὨἰΠΊ56} πῃ ἢ ἴο]]. ΑἸδ5ο {Π15 1 5δἂνν μδῖ ἰΐ ᾿5 

ἔγοτι ἴπῸ απὰ οἵ σοά. 35. Εοσ ψῆο οδη δδΐ δπὰ νγῆο σῇ δ) ΟΥ δρᾶτγί 

ἔτοπι Ὠϊη δ 35: ΕΚ ΤΟ Α ΜΑΝ ΜΗΟ 15 ΟΟΟΡ ΒΕΕΟΒΕ ΗΙΜ ΗΕ ΟΙΝΕΒ 

ἍΙΒΌΟΜ ΑΝῸ ΚΝΟΨΎΕΡΟΕ ΑΝῸ ΟΥ̓, ΒΌῚ ΤΟ ΤΗΕ ΒΙΝΝῈΒ ΗΕ ΟΙΝΕΒ 

ΑΒ Α ΤΑΒΚ ΤῸ ΟΑΤΗΕΒΕ ΑΝῸ ΑΜΑΒΒ5 ΤῸ ΟΙΝῈ ΤῸ ΟΝῈ ΗΟ 15 ΟΟ0ῸΡ 
ΒΕΕΟΒΕ ΟΡ. ΑἾδο [ἢϊ5 15 νϑῃ"ν δηά ἃ ἀεβῖσγε οὗ νυ] ηα. 

12. ἸῆΏζας κΚίμρ οὐὔογ 7]1εγαεὶ ἦπ 7ογμδαίοη]. ὮΘ δυΐμοσ ἱπαϊσαίθϑβ 

[πΠἰ 6 Ῥγόροβθϑ ἰο ϑρθᾶκ ἴῃ {Π6 σμαγδςίεγ οἱ ϑοϊοπηοη. [{ 15 ἢΪ5 

αἷτι ἰο οὔεσ ργοοί οἵ ἰῃ6 σβεηδγαὶ ροϑβι[ἰοη ἰάθη ἴῃ [6 ῥγοίοριια ὈῪ 

δαάαυςίηρ (Π6 σοηογεῖα ἘχρετΊΘης65 οἵ δοϊοπιοη. ϑοϊοηοη ἢδά 

Παά ψ ρα] ἢ, νυ ]βάοπλ ΔΠηΠα ΤΟρΡΡογίιη {165 [ΟΥ̓ βθῆβϑιαὶ δη]ουπηθηί. 

Ης δά ἀγάννῃ ὉρΟὴ δνΈσΎ βϑοῦσοα οὗ “ργοῆί." Ὅὸο δάάιςς [Π 656 

σοπογοία ὀχρουίθησαθθ νου] θὲ 6 πιοϑί ρονγογία! ΠἰΟΓΑΓῪ ΤΟΥΤῚ ἴῃ 

ΨΥ ΠΙΟΝ ἴο σουςἢ ἢ15 ἀγρυχηδηΐ, 50 ἰη (15 νεῦβα Ὧδ 550 Π165 (ῃδί 

85... Ης πηδηςοη5 (Π6 ἰδοὶ οἵ Κίηρϑῃ!ρ ἃ5 ἃ οἰαὶπὶ ἴο δϑρδοὶδὶ 

ΟΌΡοΥ 1165 [ΟΥ̓ Ἔχρουίθηςα ἴῃ (Π656 τηδίίογϑθ, ϑίησα κῃ 6 νυ ]βά τὰ 
οὗ ἃ Ἰδαγηξα πηδη σογηθίῃ ὈΥ ορρογίιηϊμγ" (Β5. ,8:). ΤΠ ψοχγάϑ: 

“ρυοῦ 715γαοί ἦπ εγηδαίονη,"" Ἔχοϊυάα δὴν Κίηρ οἵ (Π6 πογίμογη 

Κιηράοπμη 8δηα 5 Β]ς ΘΠ ΕΠΥ ἱπά!ςαίε ϑο]οπηοη.----13, σανο ηην μϑατγί]. 
ΤῊἼΙΒ 15 ποῖ Δῃ ὉΠΟΟΠΊΠΊΟη ἰαἸΟΠῚ ἴογ ἰυγηΐηρ (6 αἰϊεηίίοη (ς΄. Πἢ. 

111. γ 8ν»1ι0 Τῃ. τοῖΣ τ (ἢ. 22:9). [Ι{ 5. Ρᾶγα]16 1] ἰοὸ ““δοέ ογ δ᾽ 5 

μοαγί (οΥ ταἰη 4)" (700 γ.: Ῥ5. 4815 6219. 2 (ἢ. 12:4 3019). [ἐ ἰδ 

1564 ΤΔΙΉΪΥ ἰη ἰαΐς ΒΙΌ]1οα] ΗδΡ. ““δεαγοῖ,᾽" δηὰ “δα ῥίογο᾽" τὰ 

ΒΥΠΟΠΥΠΊΒ. ΤΏΘΥ 60 πηοΐ ΓΕΙΕΓ ἴο ΠΙΡΏΘΙ Δηα ον  [ΟΓΠῚ5 οἱ ἰη- 

νεϑιραίίοη (Ζδ.), Ὀυΐ ἰο αἸεγεηΐ τη ῃοάϑ. ““ϑϑάγοῃ ᾽ τγδδῃϑ ἴο ἰη- 

νοϑίραία (ῃς6 τοοίβ οὗ ἃ πιδίίεσ, δηα “"ἊἼχρίογε᾽" ἴο ἰηνθϑίϊραίε ἃ 

Β ]6οΐ οἡ 4}} 51465 (Πεὶ., Ντ.).---Ξ.]1ς5 1 ομ6]. ΤῊΪΒ. 15, ἃ5 ἰῇ ν. 9, 

ΘΠ ΡΙ ογεὰ οἱ μυμηδη δον} 165. 

14, ον 5] τοΐουϑ α5ϑοὸ ἴο ἢιιπηδη δοί!οηϑβ.--- 1) 65 γε οΥΓὉ Ἡὶμά), 

1.6., Δ ηϑαιϑίγιηρ ἀοϑῖγα. Τῆς ψοζαὰ ἴοσ ἀδδῖγε Ὧὰ5 οσοσδϑιοηθα 

γι Οἢ ἀἰϊδοιδϑίοη. Τῆδ Ῥδοῦ]αΓ ΡὮΓαβα οσσυΓ5 ἴῃ ΒΙΡ]ο4] ΗΘ. 

ΟὨΪν ἴῃ (15 ὈοοΚ, νἤογα 1{ ΟσσυΓ5 βανθη {{π165 δἰορεῖμοσ (1 21": 

11. 36. .4...6 69). 566 οΥσ4] ποῖς.---1δ. 716 εγοοκοά ταμηποὶ δὲ 

δἰγαϊρμίεηεά).---δ., Ρ]., ΝΎ. ἀμ ὅδξη. γα ργόοθδῦὶν τῖρῃΐ ἴῃ το- 



ΟΟΗΕΙΕΤΗ 9 ἘΧΡΕΕΒΙΜΕΝΤΘ [((Η. 112.25 79 

ραταϊηρ {Π15 ἃ5 δὴ Δρμογίϑη αυοίθα ὈγνῪ Οομεϊθίῃ Ὀδοδιδα Δρρ]1- 

οΔ 0 ]6 ἰο Πἷ5 μοηη6.--- 16 τυαπδηρ σαπηοίὶ δὲ πιρηϑογεά]), ἱ.6., ΔῈ 

ὉΠίο]α ΠυπθοΓ οὗ [Πηρ5 ἀγα ἰδοκίηρ. 

16. 411 τὐῆο τὐόγ6 δείογο "16 οὐθῦ .]ογηδαϊοηι), ἴι 15 αἰ βσυ] ἴογ (Π6 

ΨΓΠΟΙ ἰο πχαϊηἰαΐὶη [Π6 πηᾶϑὶς ΜΨΏΙΟΉ 6 Πᾶ5 ἀϑϑυτηθά, δηα 85 )6]., 

νντ., 14. δηὰ ΜΟΝ. δᾶνα ποίβα, ἢς [4115 ᾿πῖο 8 δΔηδο ΓΟ 51 

ἤογα ἴῃ [Π15 ρῇγαβα, ϑ'ίηςα ϑοϊογηοη δα ᾿ιΐ ομα ργεαάβδοθϑϑοσ, Ὠδνια, 

Τί 15 ΒΑΓ Ϊγ Ροϑϑ0 16 ἢ Ηδξηρ., ΖΌ., Νο. δηα Ρ]., ἴο {π1πΚ οἱ [6Ὁ- 

ιϑιῖ6 Κίηρθ, οὐ Μεὶοπιϑεάςκ (6η. 14:3), ἀηα ΑἀοπίΖεαεκ (05. τοῦ, 

οἷ. αἰδο, 2 5 5.7), οὐ Εἴμδη, ΗἩθγδη, δηα (αἱςοὶ (τ Κ. 43). 10 15 

Τλογα [ἰΚεὶγ {πῸ ρῆγαβα οἵ οὔθ ψῆο ννὰ8 [8 Π}}Π18 7 ἢ ϑοσὴδ δαὶ ἴοσ- 

γαἶα, {Κα ἴῃς Αϑϑυτίδη ““ἰἢ6 ΚΙηρθ ΠΥ ΡΥ ΘΟ ϑβοῦβ,᾽  Ὠ] ἢ ἢδ 500- 

ΡΟΒΘΑ [ἴ ΔρΡΡΙοργίαίΐε ἴοσ Κίηρβ ἴο '586. Αἰΐζοσ Ἰες{ηρ' [Π6 τᾶ 5Κ 5110 

ΟΠΓΘ6 ΠΊΟΓΕ ἰῃ 27- ", ἢ6 δηδ ΠΥ ἰἤγοννϑ 1ἴ 45146 δἰ ορείῃογ ἴῃ 213.--- -Ἴ7, 

Μαάρεες5 αηά {ο1γ}], ““ΑΟομίγαγτδ σομίγαγία ἡη εἰ ρεημιγ." ΟοΠ6- 

ει ἀδίεγγηϊηδα ἴο Κηον ποΐ οἷν ννβάομῃ Ραΐ {ΠΕ ορροϑιίε.---18. 75 

»μοῖ αυὐἱδάοηι 5 νεμμο πυεχαϊοη). ΤῊΣ Ὀυγάδη οἱ {6 νϑῦϑϑ 15 δίοϑϑά 

δὲ ἡρηογαηοε! Τὶ Υϑτη πη 45 οης οἱ {Π6 ροϊηί οἱ νίενν οἱ Τ. ἴῃ απ. 3, 

ΜΊΏΘΓΘ [011 ἀηα Ρδῖη ἰπῃ οἢ}]4-Ὀδαγίηρ ἀγα αἰ αιοα ἴο Κπον]εάρε. 

2', 1 ὐδὶ ἰδ, ἐμιθο εὐὐδἦν 70»]. Ἡδνίηρ ργοναά {ῃς ἐμ γ οὗὨ νν]15- 
ἀοπλ (112-38), ΟΟΠΘΙοΙἢ ποῦν {{165 πγαίθυίαὶ Ρ]Θαβιγαβ5 (2:-..). [Ιἡ [15 

ἸηἰΓοαποίογυ νΈγβῈ ἢῈ ἜΧΡΥΘ5565 Π15 γοϑοϊαίοη. ΤὍΤΠε σοηίεοχί 5ῆονν8 

[ῃδὶ 70. 15 ιι5εα οἵ [Π6 ρΙδαβιγα ἀθγνεα ἴστοπὶ ἰΠ6 ροβϑβθβϑίοῃ οὗ 

ΘΔ] ἢ δηα (ἢς δχοϊίεπηθηΐβ οἱ βθηϑι18] ρ]θαβιγο.- --2, Οὐ ἰαπρ)͵μον], 
ὉΠΓ͵ΓΘΒΙΓΑΙ 66 τηογΓ πηεηΐ 5 γοργοβεηίθα Ὀγ ἰδυρηίοῦ δηα ρΡ]ΘαβιΓα 

ἴῃ φοησγαὶ Ὀγ ““]ογ.᾽ ΦὍΤὸο τῃ6 ὈεμοΙ ἄογ Ὀοίῃ οζεῃ βϑοῖὴ [ἋΟΪ]]Υ ΟΥ 

ἀε! στη. ϑοῃοαγθ αἰ  Ὑ 85 ἴο με ΠΟΥ νὰ σπου] ἰγαπϑὶδίθ “οἵ; 

ΟΥ̓, ““ἴο.᾽ ΟἸη5., Εν. δηα νη 4. δαννοσαίθ {Π6 Ἰαἰ[ογ νίονν δηα σϑη- 

ἀ6Γ 85 1πουρῇ (Π6 βοηΐθεησα ψνεσα ἃ αἰγεοοί δάασγοθ. Ηδῇ., να ιῃ., 

ε]., δῖ6ρ., 8η4 τηοϑί τϑοθηΐ ἱπίθγργαίογα ἰἅΚα [ῃ6 ΓΟΥΠΊΘΙ νίαν, 

ΜΙ ἢ (6 ρον γεπάογηρ [Ο]]ονν5. Ῥάγα 16] ἘΧΑΙΠΊΡ]65 ἀῖὲ ἰουπά 

ἴη 5, 32 228: 415. Κη. ΓαηλΑγΚ5 {παῖ ἰαηρ 7 τθδη5 “]υ51γ ταὰ- 

Ἰοϊοϊηρ,᾽ οὗ. 7" τοιϑ.---,, ϑεαγειοά), ἃ5. 6]. ποίθϑ, {15 ἰ5, ἃ5. ἴῃ 

Νὰ. τοῦδ, Θαιινα]θηΐ ἰο “Ἐχρίογθ.᾽" (οί ποά ἢ “θαι [ἰ 

ἀδποίεβ αἰβοονεσυ ὈΥ πηεηΐα] Ρῥγοσθϑϑεβ (580 Νὴ τ.).---ιρημαίε], 

ΠΊΘγα γ ἰο “ἀτανν᾽ (τ΄. Ὠι. 21:1 Κ. 2235 2 (ἢ. 18:2. Τοῦ 2422), 

θυΐϊ Πεῦα 5664 βρυγαίίνεϊγ, ΕἰΠῸΓ ἴῃ [6 56ῆ86 οἱ ““βιἱγημ]αΐθ,᾽ 



8ο ΕΟΓΙΕΒΙΑΘΤΙΣΘ 

“ἐρῖνε ΡΙεαβαγα ἰο," ΟΥ “ΤΟΙγοβἢ." ΤΙΐ τοβοπΎ}) 65 Ταϊπλιϊς ἀϑαρα 
8ἃ5 Πε!]., Νο. δηὰ ΝᾺ. ἢανε οὔ ϑεγνβα.- --ὴιν μξαῦὶ τὐας αἀεσηρ 

«οἱ. ΤὨΪ5 15, ἃ5 βενθῦαὶ πίε ργοίεῦθ ἤᾶνα ηοίεα, ἰη [ῃ6 παίυγα 

οὗ ἃ Ρλγθηίῃ6515.---4, 1 δι! μοιδε5, 1 ῥίαπιοά νἱπεγναγάς]. ἘΤΟΠῚ 

[ῃ6 δχοϊίθπηθηῖθ οὗ ννίηθβ (ομθ θη ἰὰγηβ ἴο (ῃ6 ποτα ΠΘΆ ΤΥ 

ΡΙδάβιυγεβ οὗ ἃ σου ΠΊΓΥ ρϑη ] 6 Δ Π᾽5 δηΐου υῖϑεθ. Α5. 6 5. 5ρθᾶῖκ- 

ἴησ ἴῃ (Π6 σμαγαςίοσ οἱ ϑοϊοπιοη, ργΟρΔΌΪΥ ἢδ Πα ἴῃ πη ϑοϊο- 

πο 5 Ρυϊ]αΐηρθ (τύ. τ Κα. 7 ο'- 1 τοι"). ΝΥ (ῃ686 Ὀυ]άϊηρβ 

{πε ΕΓῈ νυἱηογαγαβ (τ΄. [6. 521 (ἴ. 65 811), ἩχογκΚ5] ἰ5. υϑεα Ὦγ 

ΓΠΘΙΟΠΟΙῺΥ ἴογ (ἢ6 ραΐηϑ οἱ ψ σκ, ννβδ] ἢ, ΓΙ 65, ροββοϑϑίοηβ (οὐ α 

5. 25). 

δ. σαγάεης απὰ αγκ5]. Το (εξ νἱπευγαγάβ, ραγάθηβ δπα ρᾶγκϑ 

ψΈΓῈ Δα464. Τῇαδ [ΟΥΠΊΘΓ ΕΓΘ ΡΕΓΠΔΡ5 ἀδνοίεα ἴο ρῥγδςίϊςδὶ νερο- 

[40 ]65 (τ΄. Ὠ.. 1119), ἀηα [ῃς Ἰαἰ6Γ ἴο ἰγθθϑ, (μου ρἢ ἴῃ οἱάογ Ηδρτον 

“ράτάδη ̓ βἰοοά ἴογ Ῥοΐῃ. Ἐγσεαμδηΐ δ] Ππιϑίοη 15 τηδάς ἴῃ {ῃ6 ΟἿ. 

ἴο (6 ““ΚΙηρ᾽5 ραγάδηβ᾽ ([6. 30' 5212 Κὶ. 25! δηά Νέα. 3:5). ϑυςῇ 

ΘΠΟΙοβιγοβ, σοπϑίγυοῖϊθα ὈΥῪ (ῃἢ6 ψοα]ῃν, σοηίαϊ πε τγοίγεϑῃϊηρ 

ϑίγθαῖη5, σοο] ϑῃδααε δΔΠπα 8]] πη ΉΠΟΓ οἱ {Γϊ ἰγε65 (οἷ 705. Α πη. 

νἱ, γ8 ἀπά ΟπγαΉ, 1336 ΔΠ6α 5545), ΘΟΠΊΘΙΠη65 {6 ν 450 οοη- 

(αἰ η6ἀ νν]]ἃ δηϊμλα β (Χεη. Α4“παδ. 1, 27). Ηον ἴῃ {Π6 μοί δπὰ (ῃϊγϑῖν 

οαϑί ϑιι ἢ 506 η65 αἰΓδοίςα (ῃς ᾿πλαρὶ παίοη πᾶν Ὀ6 566 η ἰὴ (ῃ6 6χ- 

ἀρρογαίθα ἀεβοσγίρίίοη ἴῃ Οπγαη, 47.5.-6. οοὶς οὗ τυαίο7]. Τῃ 

Ῥα]θϑίῖηθ, νι ογα (6 τγαϊηἶα}} οὗ [Π6 ψ ΠΟΥ μᾶ5 ἰο Ὀα βἰογθά ἴου {Π6 

ἰοηρ ἀγουρῃΐ οἵ 5 ΠΊΠΊ6ΕΓ, τόσ Κτ-οαΐ ΓΟΒΘΓνΟΙΓΒ. ΟΥ Οἰβίε 5. ΔΓ οὗ 

ΘΌΘΗ ἱπηροτγίδηος [Παΐ {ΠΕῚΓ βιΓασίαγα ννὰ5 ἃ ννογίῃγ Ὀοαδϑί ἴογ ἃ Κίηρ 
(τ. Μεβῃα οἵ Μοαδῦ, Μοαδίϊε δίοημε, 1]. ο ἀηά 23-25). ΝΕ. 2: χιό, 
ἃ5 ΜΕ11 ἂἃ5. (ῃ6 5] οατὰ ᾿Πβοσ ρίΙοη ἃπα 05., Β., ν. 45, (5 ἶγ ἴο 

[Π6 οχἰϑίθηςς οὗ δὴ ἱπιρογίδηϊ γεϑεσν οΓ ΠΘΑῚ [Γι 56] 6 πὴ, νν 116 (ΟἹ. 

γ5 811 465 ἴο οηα ἰη Ηδβῆροη δηα 2 5. 4," ἴο οπ6 ἴη Ηθῦτοη. ὙΠοτα 

ΠΥ ὈῈὰῈ 86θὴ ἴο- ἂν ΠΘᾺΓ δησίθηΐ Εϊαπιὶ [ΓΕΘ ΘΌΟἢ ΓΟΒΟΥν ΟἶΓβ, 

ΠΟ ἢ ἀχὸ αἰ υϊοα Ὀγ ἰγδαϊοη ἰο δοϊοηοη. Τὴ ἱπηρογίδηςα 

οὗ ϑιις ἢ γΓαβουνογβ ἰὸ ραγάθηβ ἰ5 δ 46 ἴο ἴῃ 15. 159 δηά ςϑ8ι., 

7. Βομπάριοη απὰά δομάριαϊ45]. 5δ΄᾽΄ανεβ [ογπιθα ἃ ἰαγρεὲ ρογοθηίαρε 
οἵ (6 ρορυϊαίίοη ἴῃ 8}} (με εἰν] Ζεα σου ΠΓ165 οἵ δπίαυϊίγ. ον 

[γεαυσηθν {ΠῈῪ σνεῦα θουρῃΐ ἀπά 5014 την Ὀ6 5θβὴ ὈΥ σοῃϑυηρ 

ΔΌΥ Ὀοάγν οἱ Βαρυ]οηπίδη σοηίγασίβ β00 ἢ} ἃ5 Κοἠηδο γος Βὶὃ- 

Πἰοίμος, Νοὶ. ΓΝ. ΤΠα Ρυγομαβα οἵ Πθνν 5ίανεθ ψὰ5 ῬγΟΡΔΌΪΥ δἃη 



ΟΟΗΕΙΕΤΗ 5 ἘΧΡΕΕΒΙΜΈΝΥΘ [6 Η. 112-23: δῚ 

ΟΧΡοσίθησα ἰῃ 1ἢς6 ΠΠ6 οὗ ὄνον νειν τη. ΑΡουΐ 7ςο Β.0Ο,, 

ψνδη ἴῃ6 “ΒοοΚ οἵ ἴῃε (᾿Ἴονοηδηΐ᾽ νγνὰβ νυ τ(6η, ἃ σ'ανθ νγνὰβ νδϑ] θά 

αἴ 30 5ῃ6Κε]5 (Εχ. 2132), γν 116 δἰΐεσ ([ῃ6 Ἔχ!]α [ΠῸῪ σνοσα να] μπθα δἱ 

50 506Κε]5 (1ων. 273). ΕῸΥῚ ΘοϊοπΊοη 5 βίαν, 566 τ Κ'.. 929: 3: Δηἀ τοῦ, 

ΘΙΑν 65 ΔΓ δϑβοσϊαίθα ψ ἢ Ποοῖκ5 ἀηα Πεγάϑ ἃ5 Ἔν ἄθησθβ οὗ θα ἢ 

(τί. τη. 12:5 3042).--Ὑὴι! «ὐἴὸ τὐογο δοίογεα γι6], ἰῃ6 δαςποῦ Ρουτ 5 

ἢϊ5 Βοϊοπηοηὶς πηᾶϑὶς ἴἰο 5110, ἴοσ [815 ᾿πρ}165 [ῃαἰ ἢ6 δα δά τχλην 

ῬΓΘαδοθββοῦβ ἰῃ ΓΘ 54] 6Πη.---. 7γεαδηγες οὐ Κίηρ5]. Τὸ [Π6 ἀ6- 

᾿Πρηῖ5. οὗ τυγαὶ ροββθβϑίοηβ, Οοἤοίθιἢῃ δαάάθα ἰῃ6 ἰγθαβαταεβ οἱ ἃ 

ΠΊΟΠΔΙΟ. Μη0 ΠΟ ΓΟΪ5 (Π6 ἴαχα5 οὗ ἰαγρα ργονίηςσθϑ, δηά {Π6 ἸΧΌΓΙΘ5 

οἵ βθηϑιιδὶ σταιϊ βοδίίοη. Ηδβ 15 511] ροβίηρ 5 [ῃς “ϑοη οἱ Πανὶ ά,᾽; 

Δηα {Π6586 ἀεἴα:}5 γγεσα πὸ ἀουθί βιρρεοϑίεα Ὀγ τ Κ. 47 928 τοῦ" γ15- 37 

11τ1-3,.--.-9,. (οηήημμαιν ηιογα αὐεαϊ!}1}], ἴθ τι6 Οὐ Θ]οί ἢ οἰ πλ5 ἴο 

Ὦᾶνα βϑιυΓΡραβϑαα οἴμοῦθ ἢ Βα ΠῚ, 50 ἤογα Π6 οἰδὶπη5 ἴο ἢᾶνα 51- 

ῬΑ 5564 [πεῖ ἴῃ ψνεα] ἢ. [ΙῺη {πΠ6 ἰαϑί οἰδιιβα οἵ (ῃ6 νϑ. {ποσὰ ἴ5 ὑτοῦ- 

ΔΌΪΥ ἃ τεΐθεγεηςε ἴο ν8. 3. Ηδξ πηδδηϑ5 (ῃδί ἴῃ ϑρι|16 οὗ ἢΪ5 [οἹ]γ ἴῃ (ῃ68 

ΡῬυγϑαϊ οὗ να] ἢ δηα ϑθηϑιδὶ 6] Πρ 5. Π15 56 οΠὶ γα πηι 64 ἢ 

ἢῖτη. [{ ϑιρρεβίβ (η6ὶ {815 οἰδιβε δροιΐ ψἸβάοπὶ ἢ 5 150 ἃ ἴοτ- 

ψαΓα Ἰοοῖκ, Δη4 τοίογϑ ἰῃ ραχί ἴο {Π6 ποχί νϑῦβε.--- -10, Λ͵οὶ ἀ6η}) Ἠ1ν 

μοαγί αην 105]. 511} ἀγανγίηρ οἡ {Π6 δοσοιηΐβ οἵ ϑοϊομπηοη᾽β 5Ρ0[|6η- 

ὍΟΥ ἴοσγ Π15 {Πποίγαϊίοη, Οο θῖἢ τοργοϑθηΐβ ΠἰπΊ56} 8ἃ5 806 ἴο 

στα  γ Ἔνεῦυ ἀδϑῖτα. ΗςἜ ἀξηϊεα ὨἰΠ1561{ ΠῸ πηδίθγιαὶ ροβϑθϑϑί οη ΟΥ̓ 

ὈΪδάβϑυσο, δηά, {κὸ (πῃ τδη ἰη {Π6 ράγαθ]α οἵ [655 (1Κ. 1656), ἢ6 

οδίαϊ 64 δη]ογπηδηί---ἃ τοὶ ρσοοα---ἰοῦ ἃ 6. ΤῊΪ5 ννὰ5 ἢϊ5 δά- 

ναηΐαρα, ΟΥ̓ σαίη [ΤΌΤ ἢΪ5 1011. Τὴ ραβϑᾶρθα νγὰ5 βϑυρρεβίεα Ὀγ (ῃς 

βίαια πηθηΐβ οἱ ϑοϊοιηοη β θα! ἢ ἰὴ τ Καὶ. 425 (ΗεΡ. ς55), ἀπ τοῦδ. 

ΤῊ αὐο5 ἃΓῸ υϑε4 ὈΥ ΙΠΘἰΟΠΟΙΠΊΥ ἴοΥ ἀδβϑῖσα ψ ῃ]Οἢ 15 πο βθηϑααὶ, 

(1. τ Κα. 209 Ῥ5. 145: Εσ. 18 48 δηα ΡΥ. 2732. δι ΠαΥγ να Πᾶνα 

ἴπα Τη. 2:5 “1υδὲ᾽ (ΠῚΟΥΑΠν, ““ἀΘϑῖσε ᾽) οἱ (ῃς ἐγθϑ, νῃϊ ἢ, ἱπουρἢ 

ΟἸοβοῖὶν αϑϑοοίαίθα νι “Ἰδὲ (2.6., ἀ651Γ6) οἵ (ῃ6 ΠΕ5ἢ,᾽ 15 ποί Ι46η- 

[πὰ] νι 1ἰ.---ὐ μοί], ἴογ τ[ῃ6 τηθδηϊηρ ο΄. (τη. 275 Νιι. 1α11- 25, 

οτος [ῃ6 ννογὰ 15. ΓΤ πάσα “ἴδκα ἀνναγ,᾽ ““ἴακςε οἵἱ.᾽"---« οΥΠ]ΟΉ] 15 

Πογα εαυϊναϊθηί ἴο ραΐη ΟΥΓ τανναγά.-- -11, 4 πά 1 ἱμγηθα]. ΤῊΪ5 ἰ5. ἃ5 

196]. δηά οἴμεῦβ ἢᾶνε ποίβα ἃ ργεριϑδηΐ σοηϑίγαοίίοη, τηδδηϊηρ “1 

ἰυγηθα ἴο Ιοοκ,᾽ τ΄. οὉ 628, Τι ᾿πιρ1165 [ῃαἱ ΟΟΠΙ θῇ ἰὰγηδα [τοπὶ 

[πΠ6 ἀρϑογρίίοη οἱ ἢ15 δείϊνε πηδίθσι αὶ] ἰὰ θοΥ5 πα 15 56 504] ρ]6α5- 

ὉΓ65 ἴο σοηϑια6γ (ῃ6 τηδδηϊηρ οὗ {Π6 πὶ 411, ἀηα Πηα5 (παΐ, {κὸ (Π6 
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ἀεἰρη5. οὗ ψβάοπι, (ῃς ἀε]ρῃ5. οἵ ροβϑθβϑίοῃη δῖ Ῥαΐϊ νδηϊίγ. 
Ετοπὶ ν. 30 ἴο {15 ροϊηΐ ἃ σγοὶα 15 σοιηρ είθα---δ)ὴ Ἔχρεσ πηθηΐ ἢᾶ5 

Ῥεδθη σαγγὶθα [Πγουρ δηά ἃ γεϑ]ῖ γεδοῃβα. 

12. Οομο οί 15 πονν ἰδ ἴο πᾶ Κα ἃ σοιηρᾶχγίβϑοη Ὀεΐννθοη ΒΟ πὴ 

δΔηἀ ἔο!]γ, ἰο ἀϊβοονεγ, 1 Ῥοββί]6, νεῖ μου τ ϑάοιῃ ἢδΔα ΔηΥ τραὶ 

δαἀναπίαρθε. ὍὕΠδ ἰαϑὶ οἰδιιδε οἵ {Π6 νϑῦϑε 15 απο] οἱ ἱπίεγργοία- 

[οη Ὀδοδῖιϑα (ἢ6 ἰοχὶ 15 σοστιρί. [{ 15 γεπαθγθα ἀῦονε ἴσοπὶ Δῃ 

ΘΙ] Πἀ6α ἰεχί. ΕΓ γρᾶβοηβ Δη6 [ἢ6 ΟΡ᾿ ΠΙΟΠ5 οἵ ἱπίεγργείοσϑ, 566 

οὐ ἰςα] ποίς.---18, δίερ. ἀϑϑίβῃβθ [Π15 νεῦϑα δηᾷ 148 ἴο 5. Ὁ", Οὗ 

Ηοκηια απποίδίοσ, οἡ (6 στοιυπηα [Πδΐ 1ἴ σοπίγδα!ϊοῖβ Ο.᾽5 (μουρῃί, 

Ρυΐ (ῃ6 οὈ]δοίϊίοη ἀοαδϑ5 ηοΐ βεεπὶ ννῈ}}] ἰ(αΚεη. Α5 Ρ]. ϑυρρεβίβ Ὁο- 

Βα θείῃ τηϊρῃί Ρεϊΐονα {Πΐ 4]] 15 νην, ἀηα γεῖ ΠΟ] {πΠαΐ [{ 15 Ῥεί[οΓ 

ἴο δος {Π6 γϑδ] γ πιο] Προη!]γ τμ8ῃ ἴο Ὀ6 σΑΙΤΙ ΘΑ ἰηΐο {Π6 νοτίεχ οἵ 

ΟὈ]νίοη 16 ΔΟΒοΥ 6 α ἴῃ 56 η561655 1Ο]]γ. Α 1ἴπὸ ἴγστοπὶ ἴῃς 1 αἀ, 

(171) 15 Δρροβίίε: "᾿Απά 1 ουγ αίε θῈ ἀδαίῃ, ρῖνε ᾿ἰρῃΐ, δηὰ ἰδεῖ τ5 

ἀϊ6. [1{ 15 1ἢ6 δἰ(ὰάἀ6 οὗ ἃ σἴτοηρ, ἱπουρῇ δρηοβίίς τη. Τῆς 

σοιῃράγίβοη οἱ νυν]βάοπι ἴο ᾿ἰρῃΐ 15 Κἰηαγεα ἴο {Π6 τιι5ὲ οἵ ᾿ἰρῃϊ ἴῃ 15. 

σι} Ῥ5. 2469 425 1101Ὁ5 ῬΥ, 622, ΕῸΓ ““ἀΔΙΪΚΉ655᾽ ἴῃ [Π6 56η86 οἵ 

ΓΟ] ]γ,᾽ σ΄. [00 3γ.5. (ΟἿΣ. αἶθο 700 1235. 

14, Η1ς 6γ65 αγό ἴη μἷ5 μοαά]. ΤῊΘ ννῖθα ἤδη 85 [15 δανδηίαρε, 
6 σδῃ 5866. Τῇα δχργϑϑϑίοῃ, ἃ5 ΟἿ η5. ποΐθϑ, 15 ἐαυϊναϊθηΐ ἴο “5 

ΕΥ̓65 ἃτ6 ορϑη." ὙὉῇε ἴοοὶ ροὰὲβ οὔ ἴῃ ὉΠΟΟηβοίοι5 ἀΔΓΚΉΘ55. 

ΝΕενογΠμ6 1655 {πΠ6 βϑᾶπια ἀθαίῃ ὀνογία καθ Ροίῃ. Τῆς ννῖϑε οὐρῃϊΐ ἴο 

ἤανα βοπῖα δάναηίϊαρε, Ραΐϊ ὄχρογίθησα ϑῆοννβ ἱπαὶ ἢς ἀοδβ ποί. 

Τῆς ἴδοι {παὶ ἀφαίῃ γο] η 16551γ οἷα πιβ. θοτἢ νῖϑε δηα Τοο] βῆ, ορ- 

ὈΓΘΘΒΘα οἴμεῦβ. (Οἵ 5. 4915 [οὁὉ 215 αηά ΗἩοΓδΔΟΘ᾽5 

ΘρΑ͂ ΟἸΊΠΕ65 0[Π8 Τηλησί ΠΟΧ 

ἘΠῚ οαϊσαπάδ βοπιοὶ νία 1εἰ].--τ- Οὐ, 1, οϑ' δ, 

16. Αεεογάϊηρ ἰο ἐλι6 ζαἱς οἵ 1:6 7οοἰ.}1 ὍῊΕ ἰαςί {πᾶΐ ἀδαῖῃ ῬυγῈ5 

[μ6 νυῖβα δηά (6 ἔοο βῃ ἴῃ (ῃ6 ϑαπηα ΟὈΠνΊοη, τλαῖζο5 ΘΠ θίἢ ρῥγο- 

ΠοίΠοΘ6 »τοαΐ νυ ἰβάοπὶ νϑηϊίγ, ἴῃ ϑριῖς οἵ {Π6 ἰαςΐ [Πα ἢ6 Πᾶ8 75 

566ῃ ἰῃ νυν βϑάοπμι {πΠ6 δαναηίαρα οἱ τεα]γ. 7. 5αἹά Τ᾿ »1}) μεαγῆ, 566 

Οἡ 115. Οη Καρήν, 566 οἡ 1. 

160. Τ]ι6 ευῖδο ἀϊ6 [κε ἐι6 [οοῇ. ΝᾺ. μὰ5 ποίβά {πᾶὶ Οομε ει ἢ 
σοηίΓδα!ςοῖβ Πογα ῬΥ. το δηα 5. 112. ΤῊΪΒ νβ. 15 αιοίβα δηᾶ ορ- 

Ροβεά ἴῃ Κγώδάοηι τ'".--- Ηἰα5 πὸ γϑριθηι δ γαΉ6 ζογόνεγ7}]. (7. οὐ 1". 



ΟΟΗΈΤΈΤΗ᾽ 5 ἘΧΡΕΒΙΜΕΝΤΘ [(Η΄ 113-25 83 

ΤῊς ἀϊδοονεγυ {πὶ αἱ ἀθαίῃ Ῥοίῃ ἀγὰ δ11κῈ βίο ΟΠ οίἢ 85 ἃ 
Ραἰηΐα] συγρσῖβθ. 115 ποῖ δῖ οπς ψου]ά εχρεεί.---17. 4ππ41 μαίοά 
[6]. ὝΠΙ5 ἜΧΡΓΘ5565 ἃ βίγοηρ γεν δίοη οἱ [6] ὴρ ἔγοτα βομλοίϊηρ, 

ζ΄. 2 5. 13.515. τ. Αἴ. 51 ΜΔ]. 185. Ὑῆα ἰαςί ἰπαΐ [Π6 ννῖβ6 δΔΓ6 

ϑυγα ]οννθα ὩὉΡ ὈΥ {Π6 58 π16 ΟΡ] νΊοη 85 {π6 ἴοοὶ σδιιδεα [ἢ15 γονὰ]- 
“οη οἵ δε! ησ. ΑΆ56 Ρ]υμηίγα τοηασκβ, (ῃ6 ΟὨΪΥ Ἰἰορίςοαὶ ουί- 

ΠΟΠΊΘ οἱ 5ιιοἢ Ραββί τ σι 15. ϑυίοιάθ, Ὀὰΐ ἔσο ΟοδΠοΙείῃ ἴο Ἡδτσί- 

ΙΔ ἴΐ ἢΔ5 ΠΘνΟΥ ῥγοάπορδα δυο] 46. Α ρεϑϑιπγῖϑὶ 0 15 80 6 ἴο 

νϑηΐ ἢΪ5 [66] 1ηρϑ ἰὴ ΠΙΘΓΑΓΥ Ἔχργδβϑίοη σοη ]ητ165 ἴο Θη͵οΥ [1{6.-- Εὐὴὶ 

μηΐο η16 τὐας 6 «ὐογΚ], 1.6., ἴἃ ὰ5. Θν}} 1 τὴν Ἔγεϑβ.-- αρὶν απ 

ἀοεῖγε ο ευἱμια], 566 οῃ τ". 
18. 1] μαίεά αἰΐ γῶν ἰοἱΐ . .. ϑοσαπδο 1] 5}ιαἱΐ ἰφανο 1Π. Οομο θα 

ποΐ οηἷγ Ἰοδίῃφἀ 116, θὰϊ 4150 ἢἷ5. 1011. ΤὨΪ5 Ἰαιίου τον ϑίοη τνᾶβ8 
Ῥτοάμποδα ὈΥ ἴπ6 [πουρῃϊΐϊ ἰμαὶ ἢ6 πιυβί ἰθᾶνα 411 [ῃΠ6 γϑϑι} 5 οἱ ἢϊ5 

ΙΑῦοΥ ἴο 50πΠΊ6 οὔθ 6586. Ῥγορδθὶν [(Π6 σϑίθγεηςθ 15 ἰὸ βις ἢ νου Κ8 

ἃ5 ἍΕΙ͵Ο ἀΘϑου 64 ἰῇ νν. 4, το, 11. Α5 Ρ]υπιίγε ροϊηΐβ ουΐ οἰ ΠΟ Γ5 

ἤανε Ὀδθὴ Ορργεβϑθά Ὀγ (ῃ6 βδᾶῖηθ ἱμουρῃί. Μαζαγίη ψαϊκοὰ 

[Ὠχοῦ ἷβ ραΐδοθ δηά βαἰα ἴο Ἀϊπιβοὶ: 11 ζαμὶ φηΉογ ἰομ οεῖα, 

Ψ 816 Ετεάθπο ΜΠ] ατὰ ΓΝ οἱ Ῥχιιβϑῖα, Ἰοοκίηρ δἱ ἢ15 ραγάθη δἱ 

Ῥοίβαάδπι, 5414 ἴἰο ἢΪϊ5 [τη Βαηβθη: 1265 απο, ἀας 5οἱϊ 1εἶν ἰα55671.---- 

Αηά 1 μαίοα]) 15 ἴῃμ6 τερειτοη οἵ ἃ ἔογηηυα. Οομείεβίῃ ἰ5 ἰοπά οὗ 

50 ἢ τερεοη.---19, Ἡλμο κηοτυς τὐΠοίδογ ἅὸ 5α} δὲ α εὐἷδο γιαρ 

ΟΥ̓ α 1οοἷ7] Οὐ πηιβί ποῖ οἡἱγῪ ἰθανα ἢΪ5. ροββθβϑβϑίοηβ, θυΐ ἢ6 ἄοδβ 

ποΐ Κπον ἰηΐο ψῆοβα ἢδηάβ {ΠΕΥ Ψ}11] [4]} αδἰΐεσ ἢ ἰβ. βΌῃβ, ουὔ 

ΠΟΙ ΕΓ ἢ15 οὐ ΨΥ156 ΡΟ] ]ς165 σοησογηΐηρ {Π6 πὶ ὙΝ}}} 6 Ῥυγϑιιθα ΟΓ 

ποί. ΤῊΪ5 δαἀεδα ἰο ΟοΠοΙε ἢ 5 ὈΙΠςτογηθθ5. ὙΠῸ (Πουρῇϊ 5 ϑἰπλ]- 

ἰὰγ ἰο {αἱ οἱ 5. 305 δηά 1,.Κ. 1229, Τῆς Τάγρ. ἰαΚ65 (ῃ15 ἀπά ἰῃς 

ΡΓδοδαϊηρ νϑ5. ἴο τείθσ ἰο Ἑδῃοροδπ, θαΐ Οομο οι ἢ ἢ 5 βἰδίθπηθηΐ 15 

Θηἰ γεν ροηογαὶ. Α5 Νο. δῃὰ δῖερ. μανε ποίβά, Βδβοβροᾶπι ννὰ8 

[ογίγτ-οπθ γϑαῦβ οἷά ἤθη δοϊοιηοη αἰεα (τ Κ. 143), δηα ϑοϊοπΊοῃ 

γϑί ἤᾶνα Κηονῃ ΠΟΘΙ ΠΟΥ ἢδ νγὰ8 ἃ ἴ00] οὔ ποΐ.---20, Οἵνε η1} 

Πεαγί μΡ ἰο ἀ65}αΐ7]. ΤῊΒ ἴδοίβ βίαϊβα ἴῃ {πΠ6 ῥργθοβαϊηρ νϑῦϑαβ ἀτὶά 

ὉΡ (ῃ6 5ργίηρβ οἵ Οομαϊθίῃ 5. ἰπρυ]56 ἴο δοῖϊνα ἰαροτγ.---21, ΤῸ ἃ 

Ῥ:αἩ αὐὖὸ ας ποὲ ἰοἹοά [6 αὐ} ἰδανο μὲ5 ῥογῆῇομ]. ΟὐΟΠΒοΙοἢ Ὀσγοοάβ 

ΟΥ̓́ΘΓ ἃ [δεὶ Δη4 νίοννβ ἰἴ ἔγοπὶ αἸΠογθηΐ δϑρεοίβ. ΤῊΪ5 νϑ. 15 ποΐ ἃ 

τορϑιτοη οἱ νβ. το; [6 ἰπουρῇΐ νγ] ἢ ἰογίαγοϑ ἢϊπὶ ἤΟΓα ἰ5 ποί (Πδΐ 

Β5 ΒΓ τᾶν 6 ἃ ἴοοϊ, ὰΐ (Π6 τηεγα [46ὰ [Παΐ (μαΐ ἀροη ψῃϊοἢ οηα 
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[0115 50 πιῇ σᾶγα μου] ρὸ ἱπίο ἴῃ ροββθββίοῃ οἵ οὔθ ψγῆο 

ἢδ5 πον Ὶ ψοΥΚἝα ἴογ ἰἰ αἱ 4]}.---22, Γ7.μαΐ "αἰ δὲ ἰο α τ»ιαΉ], ἃ5 Οἴη5. 

βιρρεϑδίβ, (ἢ1]5 σουγεϑροηβ ἰο ““ψνῇῃδί δαἀνδηίαρε ἴο ἃ τηδη,᾽ οἱ 

οἢ. 1. Τῆς (πουρῃΐ ἢᾶ5 θα σοπλρ εἰς ἃ στοαὶ ογοΐθ, δηά 

ΟοΠ οἰ θῖῃ πονν σογλθ5 Ὀ8ΟΪς ἴἰο 511ΠῚ 110 ὮΪ5 ΓΕΆΘΟΠΘ ἴὉΓ ΡΘ55: Π1Ϊ5Π1. 

-23. 411 μιἷὶς ἀαγε αγὰ ῥαΐη5]. ΤῊΪΒ. νεῦϑε δοῆοθβθ (ῃ6 δχρογί- 
Θης6 οἱ ῃῇοβα ψῆο [Ο]]ονν Ῥυγϑι 5. ΜνΙ ἢ σδηπηοί 58 (ἰϑῖγ 16 Πρατί. 

ΤἬἼΘΥ οδίαϊη ἢοῸ γθδὶ ρ᾽θαᾶθυσα ὄνεξῃ ἴῃ (ῃ6 ΕΓ ογηδηςα οἱ {ΠΕΣ 

σἤοβθη οσσπραίίζοηβ. Οἠα Ρἤγαβα οἱἨ [{--- 15 ἀἀγϑ ἃγὰ ρδϊη᾽"----ἰἝϑ 

ἴῃ βυρδίδησα χυοίοα δηά Ορροββά ἰῃ ΝΥ 154. 2".--24, 26. 7 εγὸ ἐς 

ποϊηρ δοιοῦ 707. α για]. Τὴδ στοπάθγιηρ οὗ [ἢ 656 νεῦϑοβ ρίνθη 

ἃθονε τοϑίβ οῇ δὴ εηθηαβδβα ἰοχί, (Πη6 δ  ΠΟΥΠῪ ἴοσγ ν]οἢ ἰ5 ρσίνθη 

1Ἃη (6 οΥ̓σ4] ηοΐδ5. Ὀθῖονν. Οομοίθίῃ ἤδθγα βίαίθϑ [ῃ6 σοηο]ιϑ᾽ Οἢ5 

ἴο ΜΏΙΟΏ ἢΪ5 νᾶγίοι5 ἰηνεβι ραίίοηβ Δα ἰδ. Τῆς Ρεϑὶ {πὶπρ [ῸΓ 

ΙΔ 15 ἴο ρεί (Π6 πχοβί ρῇγϑίςδὶ ρ]θαβυσα ἢ6 σδη οἷἱ οὗ 6. ὍΤῊΪ5 

15 ηοΐ ϑίαίβα ἴσγοῃλ (ῃ6 ΕΡΙσυτθδη βϑἰδηαροιηΐ, θυΐ ἔγοσα (ἢ6 ροϊηΐ 

οἱ νῖενν οἱ Ηθῦτγεν τηοηοίῃείθση. Οοδοίθίῃ, ἃ5 ἃ Ηδῦγονν, Ὀθ ον 5 

[Πδἱ (ῃ15 ννου]Ἱα ποί ὈῈ (6 ογάοχγ οἱ [πἴς,1{ (ἀσοά δά πηοΐ 80 ογάδϊ θα 

ἰ. Τα βϑηιτηθηΐ οἵ [Π15 νεῖϑα 15 φιοίεα δηα ἀβθηϊδά ἴῃ ΝΥ βα, 25. 

205, 70 α ΤηαΉ «ὐἷιο 5 ροοά Η ρένες τυϊδάογ]. Ἐδορηΐ ἱπίεγργο- 

[6γ5 ἢᾶνβθ, ψ ἢ βοπλα αἰ ἤογθησθϑ ἴῃ ἀεδί41}, τεραγάθα (Π6 νοῦθα ἃ5 ἃ 

ρ'οβϑ; 580 .11ἃ., ϑῖερ., ΜῈΝ. πὰ Ηᾶα. δίερ. δηά ΜΟΝ. ἀαἰϊνίάε 

Ἰηΐο ἔννο ρίοββϑοϑ, τεραζγάϊηρ: “171 }:15 αἷδο 15 να} απῷ α ἀοδῖγε οὗ 

εὐἱη,᾽" ἃ5 ἃ ἰουοἢ οἵ ἃ ἰαΐδ ῃβαπά. ΘὍὕῆῃαί (ῃς νεῦβε ψ ἢ (ῃ6 Ἔχοθρ- 

[ἴἸοη οὗ (Π6 ἰαβί οἰδιιβα 15 (ῆ6 ψνόσκ οἱ ἃ (μασι ρ]οββαίΐοσ, τηϑδί Ὀ6 

σταηίεα. 1 οσοπίτασϊοῖϊ5 Ο.᾽5 ἰυπαδιηδηΐαὶ ΡὨΠ]οΟβορῆγ. ΤῊΘ 

ἀοείτσίης (Παΐ 411] (ῃ6 σοοά {Π|ηρδ οἱ [6 σοπια ἴο (6 τλογα}]ν ροοά, 

πα 5 Ὄχργθϑϑίοη ἢ ΤΔΠΥ Ῥαγίβ οἵ ἴῃς ΟἿ᾽., ἀδηὰ {Π6 ἱπουρῃί (Πδϊ 

[Π6 σοοά ἤπα Ϊγ τοςεῖνα (6 ἴσα 5 οἱ (ἢ [01] οἵ ἴῃ6 νος Καα 15 αἰϑὸ 

ηοΐ ἰδοκίηρ (τ΄. [00 27: ΡΓ. 1332 285). ϑυςῇ ἃ Ἵἤθεσα] νἱὲν οἵ 

[Π6 πιο] ογάθσ οὗ [Π6 υηΐϊνεῦβα 15, ἤόννανεῦ, ἰοίδ!]γ ΟρΡοβεᾶ ἴο 

Ο.᾽5 ψῇοϊα πουρῃί, ἀπά υ51Π65 ι1ι5 ἴῃ βεεῖηρ μέσα ἴῃ6 ψοσκ οἱ 

ΔηΟΐΠοΣ ἤδη. 1 σδημηοί ἄρτοα ψιἢ ϑίερ. απ ΜΟΝ., ἰποὰρῇ, ἴῃ 

βϑϑιηρ ἴΠ6 Παπα οἱ 8η δηποίδίοσγ ἰη ἴῃς ἰαϑί οἴδιιθϑθ. 1{{ οΥἹΡΊΠΑΙΠΪΥ 

[ΟἹ] ονγεα νβϑ. 25, ἰἴ ἜἘΧχρυθϑβαα, 85 ροϊηϊβα οιἱξ αῦονε, δὴ ἱπίθ! Πρ!ῦ] 6 

{πουρῃί, ἀπά οπς {πογουρῆϊν σοπβοηδηίΐί ψἹ ἢ Ο.᾽5 Ρροϊηΐ οὗ νίονν. 

26Ὁ, Πεςῖγο ο7 εὐὐη4] οτἱρί πα! }γ [Ο]]οννθα ν5. 25. Ο.᾿5 ἀβοϊασγαίίοη 
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νγ85, (ῃδί ἰῇδγα 15 ποίῃιηρ Ὀοίίογ ἴοσ ἃ τηδηῃ (ἢδη ἴο βαΐ δπά ἀσηῖ 
Δη4 Θη͵οΥ 16, [μα (οά μά ογάαϊποα {μδῖ (ῃϊ5 15 τηδη᾽5 ἀδϑίίηυ, 
Ραΐ {πὶ {Πεγὰ ἰ5 0 γϑᾶὶ ϑβαϊἰϑέδοιοη ὄνεῃ ἴῃ {[19---ἰἢἷ5. α]5ὸ Ῥεΐπρ 

ναρήΐν απ α ἀοεῖγε οὐ ιὐἱπά. ΤῊΪΒ ἰδ ἃ ποΐε οἵ ργοίοιι πα ρεβϑϑί πλΊβιη. 

11.3.5]. ΤῊΣ ἴδηϑα μ85 οσοδϑίοπεα ἃ οὐγίουβ διηουηΐ οἵ ἀϊβουββίοη 

ΔΙΏΊΟΩΡ ΠΟΙ Ππιδηΐδίογβ. [1 15 ἴῃ ἕδοΐ ἃ ρεγίεοϊ ἀδποίϊηρ ἃ βίδίε, ψνεῖμοσ 

τηθηΐδ] οΥ ρῃγϑίοδὶ (τύ. τ. ὃιι, 4. ὃ4ο, Κῦ. δ124 δηὰ Εχ. 232 6ηπ. 

42} Ῥ8. 155). ὍΤῇε Ταϊπιυα (Οἡζη, 680), ΜΊάγας} Υ αἰκιί, ΔΈ;., ἀπα Εδ., 

{πη Κίηρ ἴῃ δοοογάδησε ἢ ἰαΐοετ Ηερτγεν (Πδϊ ἰΐ σουἹὰ θὲ υϑ6ἀ οΠ]Υ οὗ 

Ραϑί δβνεπίβ, Δαορίβα [πε Ἰεσεπα {Πδΐ 1πῃ Ὠἰδβ οΪά ἂρὲ ϑοϊοσηοη ννὰ5 ἀδβροββὰ 

ὈΥ Αϑιιοάξυβ, Κίηρ οἱ ἴῃε ἀδπιοηβ, δηά (πε ψτοίε, κ“1 τὐας Κίηρ.᾽"» 

Ο!:η5. ἀρτεαβ [Ππαΐ 6 ψΓΠΕΓ ννᾶθ ΠΟ ἰοπρεῦ Κίηρ. Οὅτ., ψῆο Ῥε]ανοϑ τῃδὲ 

, Ηετοὰ [ῃε τοδὶ νᾶ5 γεΐεγγεα ἴο, [4115 θᾶ. Κ οὴ {Π6 ἴθογυ ἰμδΐ Δ πηθδῃ8 

στα ““Ῥεοδιηβ,᾽" ῃοΐ ““ννᾶ5.᾽ Βυ]Π]οςΚ αιοίε5 Του ΧΙΝ, νῆο ἰοναγά 

{πε εηά οἵ ἢΪ5 Πἴ6 υϑεα ἴο 584Υ: “Οπαρά 7᾽ δξἰοὶς γοΐ,᾽" ἀπα βιρροβεθβ ἰῃδῖ 

ϑοϊοσήοῃ, {κὸ 1 οὐ, δα Ὀεσοὴθ εάγΥ οὗ Κἰηρθῃῖρ. Οἱ οουγϑβὲ Ο. 15 

υϑῖηρ ἴΠε σμδγδοῖεσ 85 ἃ πιᾶ5κ, Ὀυΐ {πε ἱπάεπηϊΐεηθθθ οὗ 6 ἴθηβα ἴῃ 

ΗΕεΡ. 5115 158 ρΡύγροβα ψῈ]], ἃ5 1ἃ ννουἹα Ὀὲ γρῃϊ εἴ ϑοϊοπιοη γα γθδ!]ν 

στ ἶηρ. ὀνεννν Ὁ» Ἴ50], [Π6 τότε αϑὰ8] Ἴχργεϑϑίοη 5 Ὁ ϑο Ἴ (Οὐ. τ 8. 
2620. Κι 159 Ηο. τ' τοἱδ Απη. αἱ 719, εἴς.), θὰ: νυν Ὁ» 5 δ]ϑὸ οοςιγβ 

(2 58. 1903 τ Καὶ. 4' 113). Ηδ.᾿8 βίαϊεπηθηίΐ {Παΐ ἼθὉ τᾶν τηδᾶῃ “πεδά οἵ 

ἃ 50 ῆοο],᾽ ΜΨΈῈ1]16 δι ρβίδηςδίθα Ὀν τη, 628, αἀηὰ Βεγακοί, 648, ἀο65 ποῖ 

δι (ῃςε πιαϑκ ψΏ]Οἢ Ὁ. ννὰ5 ννεαγίηρ ᾿ῃγουρμπμουΐ {Π6 ραβϑᾶρα. 

18. Ἴ.] μᾶ5 Ὀδβϑη οἰδἰ πηδα 845 ἃ Ογεοϊβηηξεσκέπτεσθαι, ἃ τ. ΡΗΙΠΟΞΟΡὮΣ- 

οδ] ίεγτῃ, Ὀὰξ 1 15 ροοά ΗδρΡ., Ὀεϊπρ υβεα οὗ {πε 5ρῖ6ε5 ἰπ Νὰ. 133- 16. 1 
(ζ. ΜΕΝ., ρ. 40). 1)»]ΞΞ “ υβίπεθβϑβ," ““᾿οοσυραίίοη,᾽ οσσὰγα ἴῃ ΟΤ. 

ΟὨΪΥ ἴῃ Ες. (τ. 223. 5. .,1ὸ 48. ς2. 1), 115 δὴ Αγδιηδὶς ἰοδῃ νοσα, οσσυτγ- 

τίπρ ἰπ ἴῃε Τάγρ. οα Ῥ5. τοῦ 412 (ἴ. τ. δ. οὐ ου5]ν τεραγαβ (15 νϑ. 

85 ἃ ρίοββ, ἐνβὴ ἱπουρῇ, δοςογάϊπρ ἴο Ηἷβ οὐγῃ γεπάογίηρ, ἰὶ σοπίοσμηβ ἴο ἃ 
τηθίγίς δ] βϑἰαπάδγα.----14, γ»)}]. [πῃ ΜΊβΗπα {πῸ υϑᾶρὲ οἵ ΠΟ 15 ϑί 1] γ, 
ο΄. Βεγαξοίι, 25, Βαδα Βαίγα, τοϑ.---Γ}»Ὰ], ἃ νεσὺῪ δησίεηΐ σεπάδγιηρ ἐε- 

τῖνεα ἔγοιῃ ""» ΞΞΡΥ Ἃ ““ἴο Ὀγεακ,᾽ πλᾶῖκοβ 1 πλθδη “γε κίηρ, ““Δϑή]οτοη,᾽; 

ΟΥ ““νεχδίίοη οὗ βρί τὶ. ὺωτῇυβ, Ὁ, ὦ, Β, Κα., ἀπά ΑΝ. Αμοίπογ οἱὰ 
ἱπίεγργείδίϊοη ἀθγινοα ἰΐ ἔγσοπι ΠΡ ἴο θεά. 80 ᾽Α, Θ, Σ, ΑΕ., Μίςῇ., 

Εοξ., Ρ]., δ. )ηὰ ἔνα ΟἸΠοῖθ, ἃ5 Νο. δηῇ δ ]ὰ., ἴακα 1ἴ τομὴ 

ΠΡ “το Ρὲ Ὀεμἰπά᾽ (τ. αη. 32:5". 39), Μοβῖ γεοθηΐ ἱπίεγργείογθ ἀθγῖνα 

11 σοῦ ΠΡ ““ἷἴο ν]5},᾽ “ἀδϑῖγο,᾽, ““βίγινε ἴον," 50 6, Κη., Ηἰἴϊ., Επ., 

ΗΕε]]., νδηρ., νῖῃ., ΟἸη5., ΤΥ., 2Ζὸ., ατ., θεὶ., τ. ΝΊ., δῖερ., ΜΟΝ., Ηᾷ., 

ΕΝ., Β0Β., ε5.88.. ὙὝΠεθ6 ϑοῃοϊατθ αἰ ἤοσ, Πποννονοσ, 845 ἴο ψ οί 

1:15 ΟΥ 5 ποΐ δὴ Ατγδπιδίβπι, Πα 5ΟΠΊ6, 85 ΜΟΝ., ψῆο 50 γεπᾶοτζ 1, ἀθῦῖνα 

ἰ1 ἔτοπι {ῃ6 δἴθῃι ΠΡ ““ἴο [ε66.᾽ (Ο65.Β8υ. ς4}15 1ἴ 83ὴ Αταχηδίϑπι, δηά 1 15 

ἴγὰθ {πδὲ 11 ὁσουγβ ἴῃ ἴῃς Αταμ. ρογίίοη οἵ ΕΖγ, (5:7 718), Τὶ ΤοσοὺΓβ 
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ἵνῖος, μοννενογ, ἰῃ {Πς ἴογπι ΓΡῸ ἰῃ ΡΉ. ἱπϑογρίίοηυβ Ποσγα {ποτα 8. ΩῸ 

Γοδϑοη ἴο βυβρεςοὶ Ατδπ. ἱηἤμεηςε, οης σοπλὶηρ ἔγοπὶ {πε Ρίτειβ δπα ἴῃς 

οἴμου ἔτοπιὶ Ν. Αἰτίςα (τύ. α. Α. ὕοοκοε, Νο. ϑδερι. 1ηπ5., 07; 150). Ρτοῦ- 

ΔΌΪΥ {πε τοοῖ 15 5», ΠΕ ΪΠἢ ΟσοὺγΒ ἴῃ 5. 375 ΡΥ. 15. Ηοβ. 123 ---1δ. ΓΛ], 

Ῥυ. ρῥατῖ. ἔγοπὶ Γ}" υδεα οηἱΪγ ἴῃ ΡΙ. δπᾶ Ρυ., “ἴο 6 ρεέγνεγϑο, σσγοοκβά." 

Τῆς ἤρσυτγαῖϊνο 0565 ἴῃ 5. 1108 Δηἀ 1,4π|. 35: 59 ἀγα Π0 οΟβ]εςίίοη ἴο {(Π15 

δεηογαὶ πιοδηΐϊηρς (ο΄. «ἢ. γ18 122 οὈ 858 τοῦ 34,2 Απιὶ. 85 Ἀ5. 1469). 

Οἱ η5.᾽5 Ἰηΐεγεηςε ἔγοπὶ [ἢ]5 ἰδία ράββδαρε {πὶ {πὸ ννοσγὰ πιεδη5 “ἀδ- 
ὈΓεββθα᾽" ἰβ υπίουπάεά. ΒίςκΚ. (το, 47) Ἔἐγαβϑεβ {πμ6 βϑεσοηὰ 532), θαΐ κυ ςῇ 

ΓΕΡΟΙ ΠΟΠ5 ἀγὸ σδμαγδοίογίϑιὶς οἵ Ὁ. (οὖ 452 63 8132). 105] 5. τοπαογοά 

85 ἃ ρᾶϑβϑῖνε ὈΥ͂ βενεσαὶ οἱ ἴπῸ νεγβϑίοηβ (ὦ ἐπικοσμηθῆναι, 7. Γ΄. αὐον- 

πατὶ, (Ὁ Ιενεοσ!αδαίμ, Φ ρον, Ἢ σογγί ριρημγ, Ατ. γμζαγγαηα). ΤῊϊΚ Ιοδᾶ5 
6]. ἴἰο οὔβογνε ἰῃαὶ νὰ βῃῇουϊ ἃ ἤανε (ΠῸ6 ἱπίγδῃϑβ. 1.2 ᾿πϑοίθδα οἱ {ῃς 

[γΔΏ8. ἵρτ; Οτ. 5805 Ἰρτ τηυβὶ "6 ἃ Ρᾶϑϑίνθξξε Ἰρπαο, ϑεζ., ΜΟΝ. δηὰ 

Ὅτ. ννου]ά εππεπά ἴο ΝΙ. Ἰρηπῦ. Α ραββῖνθ 5656 'β ΠΘ} ββΆΓΥ ἴο σογγα- 

βροῃπά ψἱἢῃ πρπῦ. ὙΠῸ τοοῖ οσουτβ ἱπ ΒΗ. οὔἱν ἴῃ Οοῆ. (οἵ. 16 γι 
125). [{ 5 ἰουπὰ ἴῃ Αταπὶ. (τύ. θη. 453 δηὰ Τάγρ. ἴο 76γ. γ8 181: δηὰ 

ἔγθαυθπῖν εἰβοννῆογα δηα ἴῃ Τα]. (566 γείεγεησαβ ἴῃ 4.), δηαὰ τηυβὶ ὈῈὲ 

τεζαγάβα 85 δὴ Ασαπιαΐίβη. (ΟἿ. Α58. ἑαξαημα.----Ἰ Ὁ] 15, ἃ5 τ. οὔβογνεβ, 

8δα.λ. ΒΗ. ὧπ οζσουγβ, ποννένεγ, ἰπ 1. 2848. δ᾽. 1η {Π6 56Π586 οὗ ““νδηϊ,᾽ 

“ἀεοδυοη." ὙΌΔῸ ἔτοπιὶ ἴῃ6 βϑᾶπιεὲ τοοῖ, 18 ἴπ6 ψνογὰ 508} ετὰ- 

Ρἰογεὰ (οἰ. Ῥτ. 6.1). γγρπ 15 οἰΐδθβη Ἂπιρὶογθα ἴῃ Μίβῃ. δπὰ Ταὶ. ἴογ 

“ἀεῆςοῖς᾽ ἴῃ πιοπεῦ τηδίζογβ, 5βθοαῈ ΒΏΒ. δπά 74., σὰ ἰος.---- 3] ἔτγοτα 
Γ), ““ἴο σουηῖ,᾽" ““ΠυΠΊΌεΓ,᾽ ΤσσῸΓ5 οὗἴΐδη ἴῃ ΒΗ. (Οὐ 45. "παηΐ, Ατ. 

παπᾶ. Ἐνν., ΜὯῸ ἴ5 [ο]οννεά Ὀγ Νο., 4. δηθὰ Όζ., βυρροβίεά (Παΐ 
ΓΟΣΌΤΙ ἰα οογταρίδα ἔγοπι Γλ ὉΠ, ἔγοπι δ σρσι, “το ΡῈ ΒΠ1οἀ Ὁρ,᾿ οἵ “5Ξυρρ!!εἀ.᾽" 

--16. Ὁ ΓΛ], ὉΝ, 85. Οἴηβ. δηὰ ὅτ. πᾶνε ρεγοεῖνεα, 5 ποῖ βιρῃαίϊς, 

Ὀυϊ ρΙεοηδϑοίίς, 5ε6 οἢ. 2"- ".-.4.15.1ἃ. 30. 34. 4150 Καὶ ὅ. ὃ 18, πα [)ἃ. δ107, ΓΕ Π1.1. 

--οῦϑ Ὁ» 2 1] ΞΞ “οοπιπηηθ ψ ἢ πηγβε}.᾽ απο! ]ν ἀποῖμεγ ργεροϑβίίοη 

5 ἘΠ Ρ]ογδά ἃ5 203, «ἢ. 21. 15. ῬΆ. 141 155; ΟΥ̓ 29 ὃν, ΟἹ. 2445, οΥἹ 2 ὉΣ, 1 8. 

112. ΡΙΟΌΔΟΙΥ ὉΡ 15 Ἔπιρίογβα ἴο ρεγβοηϊν {π6 μεαγί, ο΄. Ὁ527) ΓΥτν ὍΛ, 

Ὁι. ς4.-- οὐ 0. ] τ]. ατ. {πἰηῖκκ5, ἔγοπι ἴΠ6 ἴογπι ρδπ 23, [ῃαΐ 186 

Π 5 ἃ ἀπ" πορσταρῃ ἔγομι {πὸ ρῥγεσεαάϊηρς 25. ὙΠῸ ἵνο ρεγίεοϊβ ἀγα σοῦτ- 

ἀϊπαίῖθα θη ἴῃ γοα] υ ομο πηοάϊῆος {πΠῸ οἴπου, ἂβ Οἰπ5., τ. ἀπ ΜΟΝ. 

μάνα βεεῇ (ο΄. 29, 835. ὙὉΠὲ σομη θ᾽ πδίίοη πηθδηβ “1 σγθαῖν τ} 0116 4} 

(ζ. α. 883, τ. 8:-ς7).--τῦϑ ὅΣ], (8ε ῥγερ., 85 ϑίερ., Ν]. δὰ Κὅ. 
(8384) ποίε, 5 δαυϊναίεηΐ ἴο ἃ σοπηραγαῖϊνε “τογα ἰΠ8η᾽ (ο΄. απ. 4853 

4035 Ρ5. 162 80" 1375 Δηά «50 ὑπὲρ πολλοὺς, ( 14]. 113).----Π»} 15. σἴπρ., 

ΔΙ Πουρσῃ ΩΝ τοίου ἴο ρ]. βυ ])]εςΐ, ρευῆδρβ 85 ΟΪπ5. ϑυρρεβίβ θδοδιβε 6 

Ῥίυγα! 5 ἴα κα αἰ γα Γνε]γ ἴθ {π6 ψυυὶϊοτ 5 τπουρσῃῖ. Οὐ ΒΑ. διτιό, 

τοίη. 1.---ο νον Ὁ}]. 14ο Μ995. τεδ ον (οὐ. Ὁτ.). πϑπ, 85 Κη. Ηεὶ, 
Οἰπ58., τ. δηὰ Δ 14. ποίε, ἰβ ἃ ΗἸρῆ. ἱπῆ. υβοα δάάνεγθῖδ!!ν (σ΄. Η. ὁ 28, 

2Ὁ, τα]. 5). [1{ 5 ἃ ἔδνοτγίία ψνογὰ νὴ οὐγ δυΐμπος (οὐ. 27 5δ. 11. 16. 19. 
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η,}δ. 11. 8 1.29).--- 2 Γι ΠΝ], 85 ϑἴδας. οὔϑοσνεβ, ἰ5 ἃ ρῆγαϑθε ρδου δῦ ἴο 
ΟΟῇΏ., ο΄. 2:32 ο'3 δηἃ πγδλ 2 Πν, 76. )δἕι, Ρ]. οὔβεγνεβ {παὶ "52 δηα ρὲ 

ΠΟΥΓΕΒΡΟΠα τγοϑρθοίίνεϊν ἴο εἰ ϊςαὶ ἀπα βρεουϊδῖννε Κπον]εάρε.---17. ΜΟΝ. 

(ΡΡ. 57, 156) βυβρθοῖβ ΠρΡῚ...... ΓΝ ἴο θὲ ἃ σογγιυρίϊοη ἰηἰτοαάμςεα ἰηἴο 

{Π6 ἰοχὶ ἔγοπι (ὦ. [Ιἰ 15 οὐ ἴῃ ἃ πυροσ οἵ Μ95. οἱ ὦ, Ρευΐ ἐμαὶ 

566Π15 ἃ 516 ΠἋ6Γ 4515 οἡ ννῆϊςἢ ἴο ἀϊδοδγὰ ᾿ξ. [15 οπηϊβϑίοη, ἃ5 ἢ6 δα πλῖΐϑ, 

ΠΊΔΥ μάνα Ὀεθη δος εηί4)].---- τ ν ] 15. οπε οὗ {με [ἢγεε ἰμβίδηςσεϑ οἵ τὐστῦ 

σοηβοουζινα Π ἱπροσ., νϊο ἢ οσσὰγ 'π [Π15 θοοΚ. Ὅῆε οἴμουβ ἃγὰ 

«ἢ. 4}. (τύ. Ὅτ. δ133). εἰ]. ποΐεβ (πμᾶΐ {π6 δηαϊηρ Π., 85 ἴῃ Οη. 325 

411}, ἜΧΡΓΟβ565 {π6 νυ τεῦ’ 5 ρυτροβα (τῇ. Κό. δ2οοῦ). Ζδᾶρ. δπὰ Ηᾶ. 

οπλϊε ΓΥΟΘῚ ΠΥ Π ΠΡ ἢ τηείγιοαὶ στουπάβ. Οἰπϑ. οπἱῖθ ΓΞ ΟΥ ΓΡ5 5, 
Ὀε]ενίηρς {πὶ {πᾶν οτερί ἴῃ {ΠγΟυΡΉ ἃ ἰγαηβογὶ 6 Γ᾽ 5 σγο εϑβῆδββ, Ὀδσδιιβα 

ἴπ ἰῃῈ πεχὶ νβ. ΟἿΪΥ ΠΡ ΠΩΣ ἅτ πιεπίίοπεά. Οτ. ἐπιεπάβ ΠΥ τὸ 
ΓΕ Ὁ, “Ργονογθβ,᾽ οὐ {πε στουπά {πΠαΐ Ὁ δηὰ Τάγρ. 350 γτεπάεσσ ἱ. (Ἱἱ 

ταΐρῃι θὲ δαἀεά [Πᾶἰ (ὦ Ὧπα Ἶ α]3ο 30 ἰγαηβ]αΐῖς.) Ηε ἴδῃ ἴακεβ Γ᾽ τα 
“Ἰη16]Πἰρεηςε,᾽ σομηρδγίηρ ΡΓ. 16 Ῥ5. γη82 δηᾶ Β5. 339. ,05. ΤΕ οπΐϑ- 

βίοῃβ οἱ Ζδρ., Ηδ. δῃὰ Οἴη5. ᾶἀγὲ ποῖ υ5ι166α Όγ {Πξ6 σθαβοηβ ὑτρεά, ψὮ1]|6 

Οτ. 5 επηεπαάδίϊοη 15 ὉΠΠ σσϑβασυ. ΑἹ] (ΠῈ νεγϑίοηβ, ἃ5 Εὔσ. ἢ85 ροϊηίθα 
ουξ, ρο θδοκ ἰο ΜΊ. Μορί τεςεπί ἰπίογργοίογθ ἤανα σῖρῃΥ ἰδ κα ΓλροΦ 

ἴο θε ἃ νᾶτίδηϊ βρε!ἕηρ οὗ ΠΡ Ὸ Ξε “1Ο]1ν,᾿ ΜΗΐσἢ Οσσυγβ ἴῃ 28. 12. 12. 5 
1οἱ. 12 (ς0 αΐ., Κη., θὲε]., νε., Ννά., Ν]., ΜεΝ. ΒΏΌΒ. 6 ε5.80υ.).--ἃ 

νδιϊδηΐ νυ ΠΟ ἰ5 ρᾶγα}] 6} 16 ἃ ὈΥ ΠΥ Ὁ ἴογ 1Π6 αϑ08] ΤΥ ἰπ οἢ.12!!. 

ΤΠΐβ 5ρ6]ΠἸπρ δηἰεαδίεα (Π6 νευβιοηβ δηα ννὰ5 πιϊϑυπαογοίοοα Ὀγν {Π6Π|, 

{πουρἢ πλδην Μ995. δοίμα!ν μπανε το (τ΄. Κοη.).--τῦρ]. Ὁ ε]. δπὰ ΥἹ. 
τοραγὰ ΠΡῚ ἃ5 δὴ ἰηΐ. ἔογ ὕρτθ, Ὁ Βεΐηρ; οπηϊἰοα θδσαυβε Ἔχργεββεα ἢ 

[ῃς ρῥγεςβάϊηρ ἰηΐ., δηα 50 ἴῃς Μαββογείβ ἴοοῖϊκ ᾿ἴ, θὰΐϊ ἃ5 α1π5. ἀηὰ ΜΟΝ. 

ποίρ, ἰξ Βῃου ἃ ψ ἢ Οὗ δἀπὰ ὦ θὲ ἰδκβὴ δβ ἃ ποὺπ δπὰ ροϊηϊθρα γρπι. 

“ΑΝ ἰβάομι δηὰ Κπον]εάρε᾽ Βαίδποε “τηδάπεβθ ἂπὰ [0]]γ."--- θη]. 
ῬτγΟΡΔΡΙΥ ἰο ΡῈ τεδα γῆῦοπ (οὐ. “ἢ. 1τοἱδ, αἰϑο ΒΒ. δηὰ Κῦ. δ. 2624), ἰ5 

ἔτοπῃ 555, ΑὙ. μαίϊα, ἰο ““5μουΐ,᾽ “ταρε᾽ (50 Πεὶ]. απὰ ΒΏ8Β.), ἰβ ρεου δῦ 
πη ΒΗ. ἴο (.᾽5 νοσδυϊαγΥ (οὕ. 2,2 5 οἱ τοἱ3) Ξε ""ξο1]}ν.᾽ ῬτοΡΔΌΪΥ 85 

1οἱδ, ἀηα {Πε6 αςὶ {παΐ ἴῃ 212 δηα γ35 (ὁ τεηάδγβ 1 ἴῃ (Πςδ βἷπρ., ϑῆονβ ἴῃ6 

ἐπάϊηρ ἰ5 τ, δὴ αὐϑίγαςϊ, δηὰ ποΐ τὶ, ἃ ρίυγαὶ οὗ ἱπίεηϑιν (Ν].). Ὑγ. 

δηα 516ζ. οοπίεηα (Παΐ 1 ἰ5 ἃ τεοῖβηιξξ μανία, Ὀυΐ 5Οἢ δὴ ἀϑϑυπιρίϊοη 

5668 πηννγγαηίεα.---- Ὁ) 5 ποῖ ΠΕΟαβΘΑΓΥ ἃ ἰαΐα ὄχργεββϑίοη. (Οὐ 

212 ἴῃ 71., στη. 63.- νη ΠῚ], ΝῊ 5 566 ἔγοαθδηίν ἰπ Ὁ. 85 ἃ σορυΐϊᾶ. 

Ιη Μίβηπα ἰΐ 15 ἔγβεαυθηιν Δ τενίδίθα ἴο πὶ (ἡ. Ὧτ. ὅὃ2οι (3), δπὰ 

ἨΔ. δτοόύ, τεπη. 2).---- 7))»] ἰ5. ἃ ναγίδηϊ ἑογηηδίίοη ἴο ΠΣ Ἢ (ο΄. ν. 14), ΜΙΝ 

πε βᾶπιὲ τηδδηΐηρ. Οὗ. 15 δηα γλδῖ ἔγομι {ΠΕ βἴεπι 5 .---18. Ὁ)]. 

ώ, Κ, ΘῊ, Ἄ, τεδλά τπριξξε γνῶσις, ᾿ἰηϑίεδά. ΤῊΪ5 [Δοΐ 45 σδυβθα 50ΠΊ8 

ἀϊδθευββίοη διποηρ βοῃοίαγβ, θαΐ ΡγοῦΔΌΪΥ 4}} οἵ {πε ἴἢγεε ἰδιίεσ νογβϑῖοῃβ 

δα ἀερεπάδεηϊ ὕροη ὦ, δηὰ [115 γεδαάϊηρ ἂ5 Εὐγ. βιρρεβίβ ννὰ5 ἃ ἰαῤδις 

οαἱα»εῖ.----Ὁ 2 τς ““νοχαίϊοη,᾽" ἃ ννογὰ ἴῃ ΗδΌ. ἰουπά ἔτοπι {με Ὁ. ᾿ἰογαίαγα 

οηννατά. 1ί αἷϑὸ οσσυγβθ γα αθση!ν ἴῃ {πὸ Μίβηπα (ς΄. 78.)}. 1ἴ οςουΓβ 



δὃ ἘΕΟΓΙΙΕΒΘΙΑΘΤῈΘΒ 

Β6ν γα] {ἰπ|6ὲ5 ἴῃ Ο. ((ὐ 233 79 1110)ὲ.. Ἰῃ ἴῃς Ὀοοΐς οἵ Το} 1ἰ 15 5ρ6]]οά 
).)»3 (58ε6 700 ς 63 ΟἹ] 171).---- ἢ0.»] Ηἰι., ντ., Νο., Ν]. δηὰ Κῦ. ὃ3440 

ἴΔ Κα ᾿ξ 85 ἃ ραγί. ϑοῖηξς τεραγὰ ἰΐ ἃ5 ἃ ρυγε Καὶ]., τ} ]55ρ6 1164 ἰοσ ἢ", 

οΟἴοῖ5 85 ἃ ΗΙρῆ., “στεϊυγηΐηρ ἴο ἃ Καὶ." δ εὶ., ποννενου, τεραγαβ 11 85 

ἃ Γαρυϊαγ ἱπηρετί. ὍΠε Ἰδίίεσ 15 ἴπ6 ῥγείογδὉ]8 νίθνν. ὍΠα βεηίεηςθ 15 

ΒΙΠΊΙΪΑΓ ἴο Ρτον. 12} 185. 

2... ὩΝ ΩΝ]. ὙΠῸ ὉΝ 5 ρ]εοηδϑβίς, 85 νγὰ8 {π6 ὯΝ οὗ τἴ86, Ηδηρ. 
οἸαὶπιβ ἰῃδΐ 1 15 Ἔπιρῃδίϊς, θὰϊ τηοϑί βοῇοϊαγθ ἴακα {πΠ6 ορροβῖίε νίαν 

(τ΄. Οἴη5., Ζὸ., απ 8. ὃ το 7, γα πλ. 1).---τ 253] ἰ5 ἃ νατίαηΐ οἵ [με ἐχργεββίοῃ 

5 ὍΣ, 16, ΕῸΓ ράγά}16] ὑϑᾶρὲ 566 {πῸ οἰζαϊίοηβ πηδάδ ἴῆεσγε. ὙὍΤὨας γεαϑί 

οὗ [ῃς νβ. ϑῆονβ ἴμαΐϊ Ὁ. ννὰβ ποΐ βανίηρ ἦη ἢΪ5 Ὠδαγί, θυΐ [δἸκΚίηρ ἐο ἩΪ5 

Ποαγί, ἔοσ μὲ δά ἄγθβϑεϑ ἴο ἴἴ δὴ εχῃογίδίίοῃ. (8εῈ Βἢ Β.)---20)Ν} Πᾶ5 οἊὺ- 

ςαϑβιοηςα τὰς αἰδουδθδίοη. ὙΠε Ταγρ. δπα Μ|ΙΑ., ψῃΐῖςῇ Βίοϊκ. [0] οννβ, 
Εν] θην τεδὰ ΣΝ Ξε κεῖ Ψ}}} ἰεϑι [{ Ἐ πηδάς 1{ ἃ ΝΙ. οὗ Ἴ2), ““ἴο ΡοὺΓ 

οιἱ.᾽ ΑΕ. ἴοοκ ἰ ἴτομπι Ἴ8) διὰ βῃρροβεα {παῖ ““νὶηθ᾽ νὰ5 ἴο δε 50}- 

Ὀ]Ιεα 845 δ8ῃ ορήοοί. Μοβρὶ πιοάθσγῃ ἰπίεγργείεγθ ἔοϊονν (ὁ δπὰ ἴδκε ἱΐ 
ἔτοπι πο) πε ἴο ἰεβῖ,᾽" τεραγάϊηρ ἴπ6 Γ32 8ἃ5 ἃ βίγθηρίῃεηθα ἴοσπὶ οὗ ἅ, 

ντ. οὔβεγνοϑβ {Πδΐ 186 νεγὺ 15 υϑεα ψ]Π 2 οἱ ᾿πϑίγυτηθη δ Π (οὕ. “ἢ. γ3 

ι Κ. τοῦ). τ. αἰβο οῦβογνεβ ἢ )υβιῖςε (Ππαΐ [ΠῸ ἸΟΠΡῈΓΣ 2 15. εὰ (1) 

ἴο πιᾶκα {Ππ βυ ΠΧ πηογε ἀϊβί ποι ἴῃ ψψογάβ ἐπάϊηρ ἴῃ Ἵ 85 πΠϑϑὰ (2 5. 23); 

᾿ (2) ἴο ἰεηρίῃδη ἴῃ - υιτηρ Βῃοσίοσ νογάβ, ἃ5 ΠΝ (Ὁ. 108); δῃηὰ (3) 

1655 ἔσεαυθηί!ν ἴῃ ΙΟΠρΡΟΙ ογάϑ, ἃ5 μΈγα, νΠοτα ἴΠ6 υϑᾶρα ΡΕΓΠΔΡ5 τ γκΚ5 

ἃ ἰαῖοσ ἀδίε.---- ΠΝ Ἢ] (Π6 ΗδΌτγοννϑ υϑ6α ψογάϑ ψῃϊοἢ ἀσδβοσῖρα {ΠῸ δοίΐοηῃ 

οὗ (ῃς ῥΓἰπιαγν 56 η565 1ἢ ἃ βριγαῖϊνε ᾶΥ. ΓΝ Πηδδη5 ἴῃ ΒΌΓὮ 1565 ““ἴο 

δχρογίθποθ," δπα 15 δρρ)ἰεὰ ἴἰο (ἢες ψῇοϊα σαπλαΐ οὗ Ἔχρουίθποθβ ἔγοπὶ 

ἰΐέε (35, ςἢ. 995) ἰο ἀφαϊ (ΩΥΏ, Ῥ5. 894"). Εογ βοῖὴς οἱ [Ππ686 866 οἢ. 253 

413. «Ἰ 816 οϑῬΕ, τό10 8ς8 8045 700 οἷ 15. 4416 1,8. 21. ᾿Ιδεῖν ἀηὰ [15 

ΒΥΠΟΠΥΙΊ5 ΔΙΘ 511}|8Ὺ]Ὺ υϑ6αἃ ἴῃ (πες ΝΊ. (ο΄. 11κ. 2325 7. 235 8561), Ἐτε- 

αυΘΠΕΎ, ἃ5 ΠεΓα, 2 [ΟΠ] ]ονν5 ΠΝ Ἢ (οἷ. ὅη. 2156 4458. 76. 2052 700 3. Αη 

δχϑιηϊηδίίοη οὗ Π656 ραββᾶρδϑ Ψν1}} σοπῆγπι [ἢ6 ᾿υδέςε οἱ ἴῃ6 οὔβογνα- 

ὕοη οἱ Κη. Ὧδπὰ τ. (ῃαἱ ἴ[ῃοβε νγνῆο Βο]α Παϊῖ "3 ΠΝ ἀεποίεϑβ επ]ουπηθηΐ, γα 

αυϊία ταϊδία θη. 11 15 υϑ66 ἴου ΔΠΥ ὄχρεγίθηςε, ρ]αϑΌγα]ε ογ οἰ οσννῖ56.--- 

2. ὍΠΥΛῸ] ἰβ. ἃ Ῥοδὶ ρατγί.Ξ- ““πιδά,᾽ ο΄. Ῥ5. τοῦ. Ὑῆε ΗϊΠΏροδὶ πηεδηβ 
“1οὸ δεῖ {κὸ ἃ πιδαπηδη,᾽ οὔ. τ ὃ. 2114 76. 2:16 469 κοῦδ ς ΠῚ Νᾷ. 25. 

Τῆς νογβίοηβ, οχοορὶ Ὦ, το δθγ ἱπσογγεςῖν.--- τὶ 15. ἃ [6τὩ., ἃ βἤογίεσ. γᾶ Ὺ 

οἵ νυυϊθπηρ ΓΝ; 50 Ηδ!]., Ζὸ., θεὶ., ντ., Νο. δπά Κῦ. δδ44, 45β. Τὶ ἰ5 

αἰθσοὸ ἰοιπα ἴῃ κ᾽" )23 οἱδ, Α5 δε]. ποίβά, [6 86 οὗ δ᾽ 1ὴ Ὁ. γεβϑι 65 

(μαἱὶ οὗ {μπὲ Μίβῆπα (ζύ. αἰϑο 7ηπιγοάμοίίοη, ὃτο). Τΐδ ἔογπὶ ὀσουΓδ, 

Ὠοννανογ, ἴῃ θαυ] θοῦ ΗδΡ., οὗ. 2 Κ. 619, ἀπά ΕΖ. 4045. Τἢδ ἔογμι οὗ {ῃε 

αυεϑίίοη 15 ἰάθη τς] νυ ἢ 1Πδΐ ἴῃ απ. 313,--- Δ }] 15 ἔεπη. ραγί. Κἃ] ἄστεε- 

ἴηρς ΙΓ τ, ΜΠΙΟἢ ταργοβεηΐϊβ πποῦ. ΗἸΙ. συ ρροβεδά (δῖ ϑοπια ννογά {{κὰ 

δἽΡ 5ῃου ]α θὲ ϑΌΡΡΙ]οα αἴίογ 1, θαΐ 11 566 πὶ5 ἴο Ὀ6 υϑεα 85 ἴῃ Πη. 85 

ἴπ ἴΠ6 τηθδηϊηρ οἱ ““δοσοιηρ ἢ ἃ ρυγροβε." Κη. σοπηραγεα 1 ψ] ἢ 

70. 1318 ἀηὰά ΕΖ. 28', εγε ἀδῆπιία οδ]εςῖβ. ἔο!]ονν 11.--ὃἙ, 0]. [πὰ 



ΟΟΗΕΙΞΈΤΗ 5 ἘΧΡΕΒΙΜΕΝΤΎΘ [6 ΠΗ. 1:5-2. ὃ0 

ἴανοῦ οὗ ἰδκὶπρ [ῃ15 ἴο τηθαὴ ““τεΐγεϑῃ," Πε]. τϑοδὶ]ὶ Κλαρῖίρα, 148: 
Ὁ 9 ΟἽΝ δ 125 ΣΙ ΝῺΝ 5». ΤῊς τεδαϊΐϊηρ οἵ (δ, κατεσκεψάμην εἰ ἡ 

καρδία μου ἑλκύσει, τᾶν, ἃ5 ΜΕΝ. Βᾶ5 ποίεα, ἱπαϊςαίς [μα [6 οΥγὶρίη δ] 

ἩδεΡ. τεδὰ Ὑ}) 3252 ὉΝ ΡΥ, [6 ὋΝ Ὀδσοπλίηρ, σογγυρίοα ἴο ὉΝ. (δ᾽ 5 
τεδαϊηρ τῇδ , ποννανοσ, Ὀ6 ἃ σογγυρίίοη οὗ ᾽Α, Σ ἀπά Θ᾽ 5 ἐν τῇ καρδίᾳ, εἰς. 

ΤΠῈ υῃδηϊ πη οὗ τεδάϊηρ ἴῃ Μ995. οἵ (ὖ 15 'π ἔδανοσ οἵ ἴδ ἔογῃηεσ νίενν.---- 

1..21 ὦ δπὰ Θ γεδα 1»»2. Ηδ., ἴογ τῃϑί γος] γεᾶϑοηβ, τεζαγαβ 1ἴ 8ἃ5 ἃ ρ]0 55. 

ΠΌΣΠΣ 21 53} 5, ἴοσ {Ππ6 βᾶτηξ τβᾶβοῃ, γαδοϊεά ὈῪ Ἠἰπὶ ἃ5 ἃ ρῖοβϑ.---- 2Π)] 

ΟΥΑΙ ΏΔΓΙΙΥ τηεδη5 “1εδα ἢ οτγ ““αἀγῖνε,᾽" δ5]10 15. 202015. 116 "5. 8021,4. 35 (ῖ. 

83, θυαΐ Πεγε, ἃ5 ΜΟΝ. μᾶ5 ροϊπίεα οὔ, (πε πηδδηὶηρ 15 ΠΟ ἢ ΤΟΓῈ ΠΘΔΓΙΙΥ͂ 

δ Κη ἴο {πε Μίβῃπα (οὖ. Αδοάα Ζαγα, 34). Τί πιθδηβ (Β8Β.) ““Ὀεμανιησ 

1156 1}, ἴῖο “Ὅε ρῥγδοιίβοα ἱπ᾽ ([8.}), οὐ “εἊῖ." τπνῦὴ ΠΚῸ Ὑνϑ" 15 δὴ ἴπ- 
ἀϊγεςῖ οὈ͵εοΐ οὗὨἨἁ Ἴγ).--- 1930] ἀἜβογῖθεβ ἃ σοῦγβα ΜΝ ΠΙΟὮ ΒΘ 5 γθαβοπδῦῖα, 

Ῥυϊ ψΠΟΠ ἰυτηβ οαὐ ἴο θὲ ἁην δε (οἡ απ. 3128. 1 5. 1312 2 5. 2410 15. 

4435), ποῖ ΔΌϑοϊυῖς ἔο]γ. ὍΠε τοοῖ, 5ρε!εὰ ψ ἢ ἃ Ζ, οσουγϑ ἴῃ [Π15 5658 

ἴῃ {πε οοάς οἵ ΗδιηπλυγδΟὶ (ο΄. Ζίκηϊα, (οάς ΧΧΙΠ, 39). [ἢ Ἰαῖς Η6ΡὉ. 

ἴῃε ΗΠ. πλθδη5 “Ῥὲ οοηΐιβεα ̓  (τ. 74. 9915). Ο. ἀεϊεγπ)ϊπεα ἴο 6χ- 

Ῥίογε {πὸ σοῦγβ65 οἵ 116 ψ Ὡς ἢ τηδη σουηίοα [οο] 15, ἰο 566 ννμβεῖμεγ Π6ΓῸ 

τισί ποῖ θὲ βοῆς ροοά {Πε6ζγε.---- Ἱ ̓Ν} ΠοΊα πηθδη5 “δι᾽ (Κῦ. ξὲ γο 

δηά 4141). [{Ἰηἰτοάτποθβ δὴ ἱπάϊγεςξ αυσδϑίίοῃ.--- 00} 5 δὴ δος. οὗ {Ππ16 

(Κὅ. 3314). [11 ἀεποίθϑ νῆδί οὔθ σδῃ ΠΌΤΟΥ δηἀ 50 σοιη65 ἴο πηδδῃ 

“εν (ψ. ὅπ. 3489 Ὁ. 4185. 1οἱϑ Ῥ5. τοσὶξ 70 τό22)).--- Ὧν τὸ 

ἷβ ἱπ οπς Μϑ. ροϊπίεα τῶν γῷ, οὐ. Βδοσ, γὐ), ρ. ὅ1.---21}], Θ᾽ τεπάβγβ 
τὸ σύμφορον. ΤΥ. ποΐε5 [πὲ “ροοα᾽ νᾶ5 ἴῃς στεδί ορ]εςῖΐ οὗ {πε βεάσοῃ 

οἱ Ῥοΐῃ διίοϊςοϊδπι δηἀ Ερϊουγεδηίβιῃ, δηὰ δη645 ἴῃ [5 Ἔχργθβϑϑίοη δν]- 

ἄεπος οὗ ατϑοκ ἱπῆυσεησε ἀροὴ Ο. Βαϊῖ 566 7ηγοάμοίίοη, ὃδ6 (2).--- 

οὐοϑπ]ώ, Ἐ ἀπα ΚΚ τεδα ϑουη.---4, Ὁ0.}3] δα ῖηε, ποῖ δοιῆγη. Τι 15 γε ἘΠΕ] 
Ροϊπίεά ψ Μείμερ, 8ἃ5 Βδεῦ δηά Ὁγ. ροϊπί 1ἴ ἴῃ {15 ραβϑᾶρε, ἴο ἱπβΌγα 

[πε6 ῥγοπιποίϊδίίοη. (0 (65.Κ. δτό, 2 3.---δ. 12] 15 ἀεγίνεα ἔτομι {πὸ 7,5, 

βίθτῃ 1)), “(ο ρῥγοίθοϊ ̓" (οἵ, 15. 318).---τϑ τ] οσουγα Ὀὰΐ ἔν ίος ουϊϑίάς ΟΟΉ. 

'π ΒΗ., (ι. 413, Σἤεγα να ἤᾶνα {ΠεῸ δἷηρ. 119 δηὰ Νέα. 28, θσα νὰ ἢᾶνα 

ΘΊΛΡΩ. [Ιἰ 15 Ῥεγβίδη 8π6 οσοῦγϑ, ΤΩ σο ΐδαρια, Ῥτοίθβϑβοσ ( ο]}12, ἰη- 

ΤΟΓΙῚ5 της, ἰη {πε Ανοβία (Μεηάϊἀαά, 5, τ (58), ἀῃπὰ τ, 40 (145), 5 ραϊγί- 

ἀΐοσζα, ςογαροβεά οὗ ραϊγίξε τ. περὶ, ἀπ ἀϊεζακεᾷτ. τοῖχος, ““νν4}}.᾽ 

Ιῃ Ῥετγβ. ἰἴ τλθδῇβ, δοσογαϊηρ ἴο Βαγίμοϊοπις (Αἰ ἘΠγαμίδοἑες Ῥ͵ογίογ- 

δεῖ, ςο]. 86ς), “Ὁπινα!]υηρ,᾽ ΟΥἨ  “εἰγουτηνα)]αίίοη,᾽" δοοογάϊηρ ἴο 

Ταγιηβίοίοσ, “δ ποϊοϑυγο." [Ι{ ᾶπλ6 πο τ. 45 παράδεισος αηὰ ᾿ηΐο ΗΘ6Ὁ. 

8ἃ5 Ὁ1,9. [Ιἰ 450 [ουπᾶ [5 ΑΥ ἰηΐο δηλ τς ΒΑΡυ]οηΐδη (οὕ. ϑίγαβϑ- 

ΤΉΔῖΘτ᾽ 5 ΟὙγμδ, ΝΟ. 212, 3), ἰπῖΐο Ατγαμηδᾶῖς, Αγαῦὶς δηα Αὐτηθηΐδη. [1 

6 Μίβμηδα (Αγαζίη, 432), ἴῃ6 Ρ]. 15 ΓΙ Ρ ἰηϑίεδα οἵ ὈΟ Ὁ ἃ5 ἤθΓε.--- 

6. Γλ2.3] ἰ5. σοηϑβίγ. οἵ π933, ψῃ ἢ ἴῃ ΒΗ. ἴ5 ἔγβαυβηίν υ56ἃ ἔογ “Ροο]᾽; 

ΟΥ̓ “τϑβϑούνοῖγ.᾽ 1{ αἷβδο ὀσοὺγβ ἴῃ ἴΠ6Ὸ 5] δ 1Π50Γ.,]. 5. ΓΊΣΖ 15 ΠἸδεγθηΐ 

ἴῃ ἔογτῃ ἔγομλ ΓΊ 3, ἴΠ6 σοηϑβίγ. οὗ "33, “Ὀ]ββϑίηρ.᾽᾿ Οτβεῖζ, τεσ] ηρ 

[με ἔδοῖ5 {π4ἰ δοϊοπίοη δηῃά Ἡεγοὰ ψεγε ἴῃς ὕνο ρσγεδαῖ Ὀυ] θγα δοηρ 
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15γ86}᾽5 Κίπρϑβ, δῃὰ {πὶ Ἡδγοά 0} τεβογνοῖγβ, 0565 (Π15 4] υ5ΐοη 85 δῇ 
διχυμηθηΐ ἔοσ ἴπ6 Ἡδοτγοάϊδη ἀδία οὗ {π6 ῬοΟΚ.----}} 5 οπιη τε Ὀν δ. 

οη δοοουπηῖ οὗ [πε πηείγῖοδὶ εχίζθπου. [ΘΔ 15, 1{ 15 {γὰ6, υ508}}ν ηοΐ [0]- 

ἰοννεὰ Ὀγ ὃ) ἰῃ ΒΗ., Ὀαΐϊ Νδῃ. 29 ργεβεηΐβ ἃ ρᾶγβ]}]εὶ ἴῃ ἔανοσ οἵ {πε ργϑϑβ- 

επί τεδάϊηρ.---οτΣ} ἰβ ὑ8εα αἰΐζεγ ΓΛ ἴοσ 178. ὙΠΕΤΕ 18 σοηβί Ἔγ Ὁ ]Ὲ 

Ἰηδοσυγαου ἴῃ ΒΗ. 85 ἴο {πε ἀρτεοπηδηΐ ἴῃ ρΈΠαοΥ ἰῇ ϑυςῇ ο4565. Οἡὶ 

(.65.Κ- ὃ τ4ς. 8566 δ͵50 δῖον οἡ 219.---- .}] ἰ5 δος. δἴζοσ. (ες ἱπίγδῃβ. 

ποὺ. ΟΣ. Ο65.Κ. δ117γ.--Ἴ. ΠΡ], ““ἴο ψαΐῃ ροβϑοβδϑίοῃ οἵ, ννὰβ 56 ψν ἢ 

Π022 ἴογ “Ὀυγηρ᾽" (6.9., ΑἸλ. 8515. 4339), απὰ {Πδῇ σᾶπια ἴο πιοδη “θυγ} 

ἤδη υϑεα ψ] Πουΐϊ η09 (ογ. απ. 30! 4733 ΕΧ. 211 2 5. 12, εἴς.).-- 2 .)3]} 

ΔΙῸ δἰανθεβ Ῥούῃ οὗ 5ἰανθβ δἰγεδαν 1ὴ {πὰ πηδϑίοσ᾽5 ροββεϑϑίοῃ (ο΄. ση. 

15. ὙΠεὲ υδ08] Ἔχργοβϑίοη ἴογ {Π15 15 Γ2 δῦ 8566 6π. 141} 1γ}3. 12. 

35. 1 ΔῃΠ 76. 214.----Π ΓΛ 2] 15 ἃ ρῆγαβαε Ψ ἢ ἃ ρ]. 50. ἂπὰ ἃ βίηρ. ργεᾶ. 

ΤΥ. ἰπβουρῃϊ τῃς ἐχργαβϑίοη ἃ Ἵοϊϊεςίϊνε, θὰΐ (65.Κ- (δ1450) δῃηὰ Κόὅ. 

(83404) εχρίαΐῃ 1ἰ Ὀεϊΐεγ 845 ἃ οᾶβὲ ἤεγε ἴῃς ϑἰηρ. ἀερεπάεηϊ σε. μδ5 

αἰϊγαοίεα ἴπ6 νεγρ ἴο 15 πυροῦ. Οπὲ Μϑ. μδᾶ5 ἼἽογγεοίβα ἴο ν)7ὴ (σί. 

Ὁ γτ.).-τῦ } 8} νὰ 5 τεδά ἃ5 ἃ οοηβί. Ὁ Ὁγ ὦ, Θ, Ἐ δπὰ Ὁ. Οη {δε 

Ροϊπίίηρ ΓὩΡῸ, 885 Βδδϑγ, ᾳ., Ρ. ὅι. Βυχίοτέξ. δηὰ ὍὌγσ., ἰῇ {πεὶγ 

εὐἀϊίίοπδβ, Ρροϊηΐϊ 15 85 ἃ Ἷοῃϑβίγ., ἂδηὰ ἃ. 80 τεραγαβ ἴ. ὙΤΠα δηδΙΟΡΥ 

οἱ ἀπ. 26. δηάᾷ 2 (ἢ. 3239 ἔδνουβ (ἢ15 νίαν. Νο., νυ., Ν]. δπὰ Κῦ. 

(83330) εχρίαίΐη Ὁ ἃ5 8050]. ἃπὰ 3 πὰ ΝΥ ἃ5 Δρροβιξίνεβ οὗ 

ὨΘΆΓΕΙ ἀεβηϊίοη. Οὐ Οε5.Κ. δ: 27}.--- 2 1] 5 'ἴπ οὔς βοῦγοα ροϊηΐϊβα 

Ὥϑ. 566 Βδογ, Μ,., Ρ. 61.---ὐ}} 15 ταδὶ πον Ὀγ 8) Μ55. ((ὑ. Ὁτ. 

ὉΠΟΥ͂ ...οο 55] Βί.Κ. δπὰ Ζαρ. οπιῖὶ ἔογ πιείγίςδὶ τβᾶβοῦβ. Ηδ. βοεδβ 
51}}} ΓγΊ ΠΟΥ, ΔΙ Λα ΓΙΪν τε υοϊηρ [Π6 ογρῖπαὶ νεῦθα ἰο 78. Τδα τείθγεησθ 

ἴο σδίι]α δηα ργεάδοδθββοῦβ ννᾶ5 ἰῇ ἢἶβ νίενν ἃ ρ]οϑϑ ν ΠΙΟἢ γοδοῃαα [15 ργεδεηΐ 

ἔογτα Ὀγ ἴῃς δα ἀϊοη οἵ ἵννο ρίοββοϑ.---ὅ. 100)2]. Κη. β οοηϊεηίίοη [Πδΐ Ὁ)2 

τη68η5 “(οἰ θοῖ᾽ ΟὨἱΪγῪ ἴῃ ἰαία ΗδΌ. ψ}}}}] Παγάϊν ϑίαπά. Ἐνεῃ 115 πηδδη- 

ἴης ἰῇ 15. 2829 γηδαν ΡῈ Ἔχρ] αἰηδα 85 ἃ ἀδγίναίϊνε οἱ [15 πιθδηϊηρ, 85 8150 

(6 ἀοτγνεά πουη ἴῃ Τῶν. τ64.. ὉΤε τοοί 5 ἑουπά ἴῃ 411 ἴῃ ϑεπς ἰΔη- 

δυᾶρο5. [ἢ Ηδ., Αγδπι., ϑυγ. δηα ΕἸ. 1ἴ πηε8ῃ5 ἴο ““σο]]εςί,᾽ “4556 π10}]16,᾿᾽} 

εἰς., ΜΜΏΪῈ {πὲ πιεδηΐηρβ ἰη ΑΥ. (ἴο 1ἴἰὰ ἀόονῃ ἰηῃ ἃ 1αἱγ᾽) δπᾶὰ Αϑ. 

(50 π}1 1) ργοραῦὶν σὸ Ῥδοὶς ἰο (8 ῥγίπλιεῖνε πλοδηΐησ. ΟὖΒΑ γοδαάϑβ 

καὶ γε χρύσιον. ΜΟΝ. 5υρρεκίβ ἴΠμαΐ ἴῃς οΥἱρὶπαὶ ἰαχί πιὰ ἤᾶνα θη 

21 Ὁ).----ῦ Ὁ} ἀεποῖεβ ἃ “ἰγεαβιγε," οὐ “ρτγεοίουβ ἰγεάβυγε᾽" (ο΄. ἔχ. 

195 ΜΔ!. 417). 1π {Π6 Τάγρ. 1 ἀεποίεβ ““Ἰηνεβίπιεηίβ,᾽ ““ΕΙΓ]ΟΟΠΊΒ,᾽᾽ 

“ἰγααβυγοβ᾽ (ο΄. [4.). [πῃ Α5. 115 Ρ]. δηρμἰϊαϊ ταθαὴβ “εγά5." ΗἹ. 

σοηρᾶγεβ (πε Ατ. ὁπαρῃὶ, “στ τῖς,᾽ Βοϊάϊηρ; [μὲ τι τηθδηβ {πὶ νηΐ ἢ 

ἰ5 νογκεα ὑὕροῃ, 8πα 50 ““νδ 40 ]6,᾽ ““Ρτεεϊοι5.᾽ Τι ἰβ ἀουρίι!], μον- 

Ἔνεσ, ἡ μείμογ σλμαΐη ἰ5 ἂἃπ δαυίναϊεπί οὗ 2.--- ΠΏ 25}, [Π6 ἀγίῖο]ε μετα ἰ5 

ῬΘΟυΠΑΓ πὶ νίαν οὔ 1ῃς6 ἴαςϊ (Παΐ 8.350 15 ἁπάεβηεά. Οτ. {πουρῆς {παῖ 

5016 ψογαὰ ἢδα δ] 6 η ουἱϊ οἱ {πε ἰεχὶ δα ἀποίηρ Δ) ο (θη. 115) 

85 ἃ ϑιρρεϑίνο ράγα}]6], θὰϊ ἃ5 ΤΥ. ἰοπρ ᾶροὸ ποῖΐεά, οἢ. 735 δῇἤογάβ δῃ 

ΘΧΔΙΏΡΪΕ οὗ {Πε ἱηίγοαποίίοη οὗ δπ δγίο]ε ἴῃ ἃ βοιηθνν δὶ 5: ΠᾺ}]1 8 Γ νναν, 8ηά 



ΟΟΗΕΙΕΤΗ 5 ἘΧΡΕΕΒΙΜΕΝΊΤΘ [(Η. 112-25 ΟΙ 

ταῦκὲβ ἵξ ρσόθδθὶε [μὲ ΓΊ) 1 ἰβ ρθη. αἴϊογ γί ἴῃ βρίίε οἵ {πε γίίς]ο. 
ΤΥ 156}, ΔΙ ΠΟῸρΡ ἢ Στ οσσυγθ οἤσα 88 ΟΔΥῪ 851 Κ. 20!., 15 ἃπ ΑΥ̓ΔΠ,. 

ψνοσα, ἔγοπλ 7). [115 ὈΥΙΠΊΔΤΥ τθδηϊηρ; ἰ8 “ ΡΙδοα οὗ πᾶ ρπΊεηι,᾽" Ρὰϊ 1ἰ 

15. 566 ἴη ἴπ6 56ῆβ86 οὗ ““ργονίπος᾽" (οὐ. Β.Β. Ἐϑι. ατ'-. 8. 33. .4212.1.. 1.4. 1] 
ΝΕ. 1 ττὸ Πη. 82 115, εἰς.). ΒίςκΚ. (Ρ. 10) τε]εςῖβ. ἔπ6 ννογάβ γι). 

ἐκννν ΣΙ 85 ἃ ρίοβϑ, θεοδιβε [ἢε ἊἼχίρεποὶεβ οὗ ἢ15 πηθίγιοδὶ ἱΠεοτῪ ἀε- 
τηδηά ἰΐ.---- Π2)}Γ}] οσςουγβ ἰη ΜΙ. 23 ΡΥ. 199 δηὰ Β5. 41! ἴπ {Πε 56ῆ86 οὗ 

“Ρ]εδϑυγοβ," “Ἰυχυτγίεβ.᾽"" ἍΝΈῺ (815 {πε Ταϊπηυαϊς υϑᾶρα ΠΟΥ βροηαβ, οἵ. 

ΒΏΒ., 74., σμδ νοσε.----τ ὖν τυ} [Πὰ βδἰηρ. οἱ ἃ ννογὰ {ο]οννεα Ὀν 115 ρ]. 

ΟΥ̓ τη83ς. [ο]]οννεα Ὀγ ἴδπι. 15 υϑεα ἴο ἀδποίε τοίδ! ν, οὕ. (165.Κ- δ: 22ν δὰ 

Κῦ. ὃριΙ. ΑΒ ἴίο {Πς τηεδηΐηρ οὗ ἴπε86 ψογαάβ ἴῃς ρστεδίεδί αἱνθγβυ οὗ 

ΟΡ πίοη 85 ργεναὶϊθά. (ὦ δπὰ Θ γεδὰ οἰνοχόον καὶ οἰνοχόας, ““τη8]6 

8η4 [δοηδ|6 συ ρ οδτογβ" ---([.6., Γυτῶν ππϑ᾿, οἵ. 5μδ. νοσϑ) ἃ τοδαϊηρ βὺρ- 

Ροτίεα ὃν Ὦ, Ὁ δπὰ Ζζ.. ᾿Α. τεδά κυλίκιον καὶ κυλίκια, “8 σΡ δῃηὰ ςυρ5.᾿ 
ΘΙ ΑΓ Ἐ τεπήογεα κβουρῆοβ εἴ ὑγοθοβ ἰῃ τηϊηἰβίεσίο δὰ νὶπα ἔμη- 

ἀεπάδ.᾽" δοοογάϊηρ ἴο 76γ., Σ τοδὰ “ΘΠ ΘΑΓΌΠῚ 5ρες 65 εἴ δρροβὶ- 

[Ἰοη65.᾽ ᾧᾧ τοῃάογοα "8 )ὯΠ ΜῈῸ ΠΥ Ὁ Ἰ2ΊΛΟΥ τ ΝΟ ἸΣἸΦῪ ΣΤ, 1.6.) 

(065 (ϑἱρῃμοηβ ἢ) οι Ροὺγ [ογίῃ οο]ά νναΐογ δπα {065 ΏΪΟΝ ροὺγ 

ἰοσῖῃ Ποῖ νναίεσ.᾽" ΤὙὍὙΠὲ δηοίεηίβ δοσογαϊηρὶν υπηαεγβίοοα ἴῃς ψοτγὰ ἴο 

τοίεσ ἴο {πὸ ρ]εαβυγεβ οὗ {πὸ ἴδ 0]6 ἔῃ βοῦς νγὰὺ. Απιοὴρ τηοάσσγῃ 1η- 

ἰεγργείεσβ δαί. βῈρρογίβ [5 νίεν. Ασοογαϊηρ ἴο (ἷπ58., 10η Μείεοῆ 

ἱπίεγργεῖϊεα [Π6 ννογαϑ ἴο τῆθδῃ ἍΝ. ΣΝ ἴῃ ψ ὨΙΟἢ ἢδ ννᾶ5 [ο]]οννεὰ Ὀγ 1 ΠΣ 

δηά ΑΝ. ἰπ: ““τηυβῖςαὶ ἱπϑίγαπηεηβ δηα μα οὗ 8}} βογίβ."" 416, ἀπιοης 
τοσοηΐ ᾿πἰογργείουβ, 511} Πο]45 ἴο {πΠ|8. Ἐν. δῃὰ Ζῦὅ. ἀδγῖνε {με τοοῖί ἔγοπι 

8 Μογὰ τηϑϑηΐϊηρ “Πγ855,᾽᾽ “ΠεΔΡ,᾽᾽ πᾶ σεπαοῦ “ἃ δᾶρ δηά ἢεδρϑ.᾽ 

Ἡξεηξ. ἀπά δ. σοππεςί 1 ἢ Ατ. τοοί σμαδάα, γοδμν, νελοριοηῖα, ἀπὰ 

ΤΕΠογ “Ρ]εηίν οὗ 8}1] βογίβ.᾽ ἘΒδ., νῇοσῃ τυ. ο]]ονν5, Ππλδκα5 ἰΐ γεΐοσ ἴο 

βεάδῃς-ο Παῖγβ. Μοβί πῃοάσδσῃ βοἤοΐαγβ ἰα Κα (Π6 ννογάϑβ ἴο γείοσ ίο ἃ παγομ 

84 85 σοπιρ εἴης [Π6 πιοδηΐϊηρ ΓΔ), νΠ ἢ 15 Πουρῃξ ἴο σϑίεσ ἴο 

ΒΕΧΌΔΙ Ρ]εαβιιγεβ (80 Ὠδα., ΜΙῖς., Κη., Ηἴϊ., Ἠδεῖ., ΨΝαΐῃ., Νδηρ., 

ΤΥ., Οἴη5., Νο., Ν]., νε., ΡΙ.. Ἑυγ., ΝΥ 14., 5δῖερ., ΜΟΝ., σεη., Μαγϑῆ. 

δηὰ Ηδ.), ἰπουσῇ ἴμεν αἰ Πεσ 45 ἴο ἴῃς τοοῖ ἔγοπη ὙΠ] ἢ 11 5ῃουϊά θα 

ἀογίνεα. ὅϑοχης σοηηρδοΐ ἰΐ ΜΠ σαάδάα, “ἴο πα ς,᾽ βδυρροβίπρ ἴἴ ἴο Ὀ6 δῃ 

ΔΡΡτοργίδίε τεΐεγεηςα ἴο ογἱεηΐδὶ ννοπεη. ΟἰΠοτβ, ἃ5 Ηἱ., ἀογῖνε ἴἰ 

ἔτοπι δαπαάα, “ἴο Ιδδῃ Ὁροη᾿ἢ; 50 ἴδ ὺ ΞΌΡΡοβε ἴΐ ἴο πιθδὴ “Ὀεα,᾽" δηά 

Βεῆςα “ςσοῃουδῖη6.᾽» ΟἸοΙ5 (6.ρ., ΟἸῃδιιβθη) ἀσγῖνα 1 ἔγοπι σὰ (Η6Ὁ. 

Ὁ, “ἀεγλοη,᾽ Α5. σίχπ, “Ὀ0]1- εἰς}, νΒῖ ἢ ἴῃ Ατ. ποῖ ΟἾΪΥΚ πο ῃ5 

“ἀοηηοη᾽ (ϑρδηΐϊβῃ (14), Ὀπΐ 4150 “Ἰογά,᾽ δηὰ σαγγίάαί, “Δα γ᾽ (πιοάθγῃ 

Ατ. οἱ". (ἢ Ταϊπιυά ΒΔ}, στη ἔῃ, γ88, ἃ 15. βαϊὰ {ῃδὶ ἰῃ Ῥαϊεϑίϊης 

{Π6 ννογὰ ννὰβ ὑπάεγϑίοοα ἴο πιεδῃ οἠδϑοίδ, οὐ δεααη-ἐπαΐγα, Ὀὰΐ ἴῃ Βδργ- 

Ἰοη, ἀοριοηδ, δοίμ γπαΐϊς απὰ ζενιαΐθ.) Ἐσοβ. δηὰ Μδγβῃ. σοπηροὶ ἰἃ ἢ 

τοῦ “1Πς Ὀγεδϑβί,᾽" δῃὰ 80 τεδοῃεα {6 πηιδαπίηρ “[Επ14]6,᾽᾽ νν ἢ 116 ΝΥ. δηὰ 

οἴθεγα ἀογίνα ἴ  πλοῦα ργο δ  ν ἔσομαι το, Α5. δαάαάμ, “ἴο Ἰονε." 

Ὧγ. (Κ Ίειο} 5 Βὲδ. Ηοὃ., Ρ. 1137} βΒρροβοβ ἴῃς οτίρίπαὶ γεδαϊηρ ἴο πᾶνε 
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Ὀδεη ΤΥ) ΠΡ, “ἃ ῥγίηςεθθ δηὰ ῥγίποοβϑεβ,᾽ ἃ νίον ψῃΐϊο ΒΏΒ. 

850 5ϑῆδγεβ. ὙΠπουρῇ {ΠῸ Εἰ ΠΊΟΪΟΘΥ 15 ορβευγα, ἴῃς σοπηρδοίίοη ἀοιηδηάβ 

(Πς τηϑδηϊηρ “΄ ΠῚ]5ΈΓΕ55᾽᾽ οὐ “σοπουθὶπα.᾽" 1[1π ρῥἰοίϊυτγίηρ ἴΠς |16 οὗ οηδ 

ΠΟ, πΚκὸ ϑοϊοϊηοη, ἰδϑοϊεα 4}1 ρ᾽δαβιιγοβ ἴο τῃς [0}}, (6 Ἰυχυγίοβ οὗ {πὸ 

παγερι ΜΟΪα βδυγεὶν ποῖ Ὀδ οἴηϊτεα. Ζαρ. δπὰ δ. οπιῖξ γνῶ τ οἡ 
τηείτίςαὶ ρτουπάβ, νπουϊ βυβῆςεπὶ τεᾶβοη.---9. ᾿ΓΙΘΌΥΣΙ Γι 20], 566 

σομηχμηθηΐ Οἡ 16 δπα οὐ. ΚΟ. δὲ ,2η)ο0ῖ δηὰ 3710, ἃ, ἀπά (65.Κ- δτ2οα. 
ϑῖορ. επιθηαάβ ἴπε ἰεχὶ ἴο "Φ9Ὸ ᾿ΓΡΘΌΥΣΥ ὙΓ Ἴ2), βυρροβίης {πὶ ΠρΌσ 

ταυβί μάνα δὴ οδ]εςϊ, Ὀυΐϊ 8ἃ5 6]. μὰ οὈρϑβεγνεὰ 115 ου]δθοΐ 15 δῇ ᾿πηρ] 16 
ἈΡᾺΡ υπαογϑίοοα ἔγοπι ᾿Γ 1λ.-πο τ] 15 υϑοὰ οὗ ομεὲ Ψῆο ἱπογθᾶβθθς ἴῃ 

ψ Δ ἢ, ο΄. πῃ. 245. 611 Κὶ, 1οῦϑβ ἀπά Τοῦ 15. Οἡ ἢν7]7ξξ 'δἱβο," οὕ. 

Κό. δ2γι4. ὮΣ] μᾶ5 1Π6 πιεδηίηρ ““τεπηδίη,᾽" 58εὲὲ 15. 4712 76. 485 

Ἐξ. Ἰο2 Ὁ, Μορβὶ τῃηοάσσγῃ ὄχερεῖθϑ 50 τοηῆεγ ἰἴἴ μεγο. ἨἩδεχζΖ, ἔν., ΕΚ... 

δηα Οἰπ5. ἔο!Πονν δὴ ἐχρδηδίϊοη οὗ Εδ.᾽5 νν Ὠ] ἢ ἴα κοβ ἴῃ6 ψογὰ ἱπ (6 

56η56 οὗ ““δβϑἰϑί." ΤῊ Ϊβ ἰβ ποί 30 ργοῦδθῖε.----10. νυ] Σ Παρρίϊγ τεπάδγς 
ἐπιθυμήσαν. (΄ ἴον 5΄π|}|1]|ὰΓ πιεαπίηρς Πὲῖ. 145.---. Ὁ }} ΟσσῸΓ5 ᾿ἰπϑίεδα οὗ 

5. Α45 εἰ]. ποίςά {ῃ15 ἢδ5 τγοβϑιι !ςα ἔτοπι ἴδ ἰΓδηβίοεσ οὗ {πὸ ἰπδοσυγαςῖθϑ 

οὗ ἴῃς σοπηπηοη βρόκθὴ ἰδηριδαρε ἴο [1ἰογαΐυγα, τύ. ἢ. 2616 219 4.218 

7100 16 ()65.Κ. δι3τςο δπά Κῦ. δ14. (ἴᾶϑεβ οἵ ἔδυ! τυ ἀρτεειηεηΐ ποί 

Βί ΓΙΓΕΥ ράγα}}6] ἴο {Π15 4150 οοςὰγ ἰη ΖῪ. 4,9 δηὰ (ι. 49.-. 90] [τευ δ μιν 

(Δκ65 ἴῃς ἃςς. οἵ {πε {πὶπρ δηα {Πες ρεη. (19) οὗ (ῃε ρΡεγβοῃ, θυΐ (Παΐ οοη- 

βίΓυςίοη 15 γενεγβοα ἤσγα 85 ἴῃ ὅπη. 320 δηὰ Νὰ. 24:1.-- ,ὸὉ] 15 γάγεὶγ υϑεα 

ψ ἢ 70; ἤδη ἰξ 5, [8 ἀεποίθϑ {π6 βοῦγοα οἱ ἴδε Ἰου, οὐ. ῬΥυ. 5182 (. 2οΣ. 

στ. Ὀεϊϊενεὰ {πὶ (Πς οτὶρὶπαὶ τοδάϊησς ννὰ5 ΠΌΦ", ἴπ6  Ῥεΐῃρ οὐ οὰ 
Ὀεδοδυβα οἵ {πὸ " οὗ 3". Οὖβ τ86. 352. 34. Δη(4 396 γραής ἐνφούνης μου-ε 

ἜΤῊΥ ταϊγί ῃ ἢ ἴογ πο. ὙΠῃῈ μον 15 ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἃ σοττυρίίοη, ᾿ηἰγοάμπορά 

Βοδοδυβε ἰΐ ὁσουγϑ 50 ΤΠΔΠΥ {ἰπ|65 ἴῃ ἴῃς ρᾶββᾶρε.--οῦΠ], οὐ. ου 235, Ηδ. 

ομλἱί5. ᾿ῬῸΡ 930 ΠῸΦ 5252 δηὰ 5 Ὀείοτε πὸ ἰαβὲ Ὁ Ρ οὐ δοοουπίὶ οὗ {πε Ὸ 

ΒΙΡΡΟΒΘα Ἔχ] ρΈΠο165 οἱ ἢϊ5 πιείγίςδὶ δγγδηρεπΊθηί.--- -11. 725] ἰ5. ἀδῈ14}}γ 

ξο!]οναα ὃν ὅν, θαϊ Πέτα δπὰ ἴῃ 700 638 ὉγΥ 3. [Ιπ 15. 83: ποῦ Γ)9 15 υβεὰ 

ἴογ “Ἰοοῖκ υρνναγα.᾽ Ηἰἱἴι. υγρεβ ἴῃδἱὶ {πΠ6 δηδίορν οἱ νβ. 12 ννου]ά ἰεδὰ υ5 

ἴο ΞΌΡΡΙΥ ΓΙΝᾺΡ αἴζεγ 0 Πογα.----Ν], ἴῃς ρ]εοηδβίίς α868. οἵ (ἢϊ8. ῥσοῃ. 

Αἴίογ νογὴβ 15 ρεουαγ ἰο Ομ. (Οὐ θᾶ. διογ, τεπὶ. τ. Οἡ {ΠῈῸ ρἤγαβεϑ 
Ἢ Ὁ Ὁ ΡῸ δηὰ ρον θῸ», τ΄. Κῦ. δ2204. Οἡ {πὲ ἰπῇ. γύρῃ, 

ο΄. απ. 28 7ο. 2329 δὰ Κῦ. δ4οζαΨ. ΗΔ. οπιῖΐβ ν 5 ..«ος 52 δηά 
ΓΛ ΓΊΡ ἔογ 15 πιεῖ οὶ] ἀυγδηρεπΊεηῖΐ. 

12. ὈΝΠ ΠΡ]. Οὁ Πδ5 τίς ἄνθρωπος -Ξ ὉΝ Ὁ; ΜΕΝ. {Πῖηκ5 (Πϊ5. ννᾶβ 

{πΠ6 τοδάϊπρ Ὀεΐοτε Ααίρα, πὰ ἴἰο ψῃϊοῃ ὅτ. ψνου]Ἱᾶ ετπεπά {ῃπὰ ἰοχί. 
Μορί οὗ τε νῦϑ5. ἔανοσ Ὁ, ψηϊο ἢ πᾶῖκοβ Ὀείίεῦ β6η56.--- Ἴ 5]. βουλή 

ἰπ (ὁ ἀπά Σ ἰ5 ἃ τεπάογίπρ οὗ ἰῃς Αγᾶπι. 15 ἴοσ 58, ο΄. θη. 41... ὙΠῸ 

οἶδϑα μᾶ5 Ῥθθὴ νδγουϑὶν ὑπάεγϑίοοα δπα τοπάσετοα. ΦΤΎ. δπα ΡΙ. το- 

βατὰ {πε ἐχργαβϑίοη ἃ5 ρτονεγθῖαὶ, ψ ῃῖς ἢ ΤΥ. {πΠ|πΚ5 νου] δοσουπί ἔοσ 

(Π6 6] ρες 4] οπηἰβϑίοη οἵ ὩΦ»᾽ αἴϊεσ θνπ. Ηἰί. ἂἀπὰ Ηξηρ. ἰάΚε (εξ 4ι65- 
ἰἰοη ἴο Γεΐθσ ἴο ἴπΠ6 Κἰηρ᾽ 5 βΌσσαββοσ, δη4 Ηἱΐ. πε 8. ἡΠη Ὁ το [6 [ηΐ. 
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Φ». Ιἢ βυρβίδηςε {πε αιδβϑίίοη οὐ (ἢ 5 νἱίθὺν Ὀδοοπιθ5 “αὶ Ἵοδη 

{πὸ Κὶηρ᾿5 ϑυσσοβθοῦ ἀοῦ ὙΤδμδΐῖ ψ ῖὶς ἢ Πα (ἴῃς Κίηρ) δἰγεδαᾶν 15 ἀοίηρ." 

Πε]., ντ., ἂαπά Ηδ. γεπάεογ: “Ναί 53}4}1] (ῆ6 ϑηῃ ἀο ψγῆο σοπγ65 δἱζογ 

{πε Κίηρ βομ ἴΠ6Ὺ ἰοης ἀρὸ τηδαε Ρ᾽" Ὀε]ενίησ οἡ {πΠ6 Ὀᾶ515 οὗ σ (ἢ. 

2033 (μαἱ 5γδϑ] 65 σου]Ἱὰ Ὀε]ῖενε μαΐ ϑοϊοσηοη δα Ὀεθῃ τηδάς Κίηρ ὈΥῪ 

[ῃε ρΡεορὶθ. ΤΠβ στεμάθσίηρ 566 Π15 ἤδύϑἢ δηᾶ πηηδίυγαὶ. ὅ1ερ. {γ8η5- 

ῬΟΒ65 {πε ἵνο Παῖνεβ οἵ {ῃε νϑ., 80 85 ἴο οοπηξοΐ {πΠ6 υσβίοη: “ΝΠ αϊΐ 

σδη με τηδη ἀο,᾽ εἷς., ἢ (ἢς βἰαίομηθης οὗ νβ. τ ἰδὲ 84}} 15 νδηϊίν. 

23] ἰ5. οὐγϊεἀ ᾿γ ὦ, 95, Ὁ, Θ πὰ Ἦ, δπὰ βῃου!α ργόρδθὶν θὲ ἀγορρεά 

ἴτοῃ (ῃ6 ἰεχί. ὦ δηὰ βήγεοςι. Κα. αὐτὸ ἴῃ6 οὐἱὺ δηςοίεηΐ δυίῃοτσὶ- 

(ἰε5 ψῃΪΟἢ βυρρο ΜΤ. τ. ποίεβ ἰμδΐὶ ἴογ ἡπ}, 68 Μ55., ὦ, 

Ὁ δπὰ Ὦ τεδά Ἰπῷῦν. ὙὍΠε ἰεχί δάορίεα ἴῃ {Π6 ἀῦονβα γεπάδγίηρ ͵5, ἔπογο- 

ἔοτα, ἹΠῈ}» ἼΦΝ ΓΝ ἼΠΟΣ ΥἽΠΝ ΝΊΣΥ νυ ὈἼΝΔ πὸ. Ηδ. ομαἱίβ ὈἼΝ δά 

ἼΦ..... ἼΦΌΠ ἴοσ τηείγίοδὶ γεαβοῃβ.---18. 1.,»:] οὐ ΝΥ δ οῃβ ῬΟΪ. δῃά οὗ 

Ηδἤη ἴ5 ροϊπίβα 9 ὈΥ ΒΔΕ δηά τσ. ΕῸΓ {π6 γεᾶβοῃβ, 5686 Βδεζ, 

Μερηϊοίδ, Ρ. ὅτ, ἀπμα ἴοσ δπδὶορίεβ, [6. 2536 Ῥ5, 4513 δΔηα ΡΥ. 3017, 866 

αἷϑο (δ5.Κ: ὃ246. Ζᾶαρ. ἀπά Ηδ., ἰῃ νίεν οὗ {πεὶγ σοηοερίίοηβ οὗ [86 
τηοδίτζα, γο]θοῖ πη... Ἰ2 85 8 ρ'οβϑδ---ἃ νον 1 οἢ νὰ σδηηοΐ 5Π4Γ6.--- 

15] οὔ 7 ἴῃ σου γί βοη8, 566 (165.Κ: δ133}.-14, ΤΠαὶ δίερ. τεραγάβ 148 

85 ἃ ρ]ο55 ἢ85 Ὀδδϑὴ ἰγϑαίεα ὑπ6ογ νβ8. 13.-- Ὁ]. Κη., 61η5. Ὧηα Ζ6. ἴακΚε (ἢ 15 

Ϊἴῃ 8η δανογϑαίϊνε 56η86, Ὀυΐ 845 Π ε]., ντ., μά Ν]. ποίο, ἢ 1 νοῦ δά- 

νεγβϑίϊνα, 1 5ῃου]α οσοτὴς δἱ {με Ῥερὶπηΐηρ οὗ {με βεπίεβηςθε. Τμε ταδὶ 

δαᾶν. ρδγίϊοϊα ἤδγα 15 ).-- ἽΝ] 15 υδεα, ἃ5 56 νου} (ἰπ|6ὲ5 ἴῃ Οοῇ., ἰη {π6 

56η86 οἱ “1ἢξ 581η6,᾽᾽ οὗ. 319..3290 66 ο5. ὃ 1211͵--- ΠΡ] ἴσοπὶ ΠΡ, “ἴο Βᾶρ- 

Ρεη,᾽" “Ῥεΐ4}}᾽ (οἦ. απ. 4439), τηθδηβ “"σμδηςθ᾽᾽ οὐ ““δοοϊάδηί,᾽" δἃ5 ἰῇ 

1 5. 2038 Βυ. 28, Δηα {πε Ράᾶ5565 ἰο {πε πιεδηΐϊηρ οἱ “"1αἱς,᾽" ΒΏΒ. (1 5. 

69 Οοἢ. 214-ὄ 156. 4,419. 92. ὃ, κν. 15-1ῦΏ 5ῃον ἰῃδὶ [ἴ{ τεΐοτβ ἴο ἀδδίῃ οἵ 

ΟὈἸνίοη. δίερ. σοῃϑίάθγβ 1 ἃ τεοίβιη, Ὀαΐ, ἃ5 ΜΟΝ. ποίοδϑβ, 115 υ86 1ῃ 

1 8. 69 ρτονεβ (ῃδΐ 1 μᾶ5 ροοά Ηοῦτεν ρτγεοθάοηί.--- 55, ΠςΈΘΓΆΠ]γ, “μα 

ψνΒοΪε,᾽᾽ Ρυΐϊ υϑεα οἵ ἵννο (Πϊηρ5, 1ξ.15 ἐαυϊναϊεηΐ ἴο “Ὀοίῃ,᾽ οἵ. «ἢ. 319. 30 
65 γ15 οἱ. 3 τοἱϑι 

16. Π5ΡὉ:]. Βδεῦ ροϊηίβ (ἢϊ5 8ἃ5 ἰπουρῇ ἴῃ οί. αὖϑ., οἰαϊτηΐπρ (Ρ. 61) 

[παΐ {Π6 δυιῃοῦν οὗ ἰῃε Μάαββογα ἔοσ [Π]15 15 φυϊΐα οἸεασ. Βαΐ πχοϑί τηοά- 

ΘΓ βαϊογϑ, ἱποϊ απ Β08Β., Ὁτ., ροΐϊῃί 85 σοηϑίγ. Π7).--τὴν Ὁ)], (ἢ]5 15 

8 ΕΠ ΡΠ δίς Ἔχργεβϑίοη. ὍΤῆα ἘΠΊ ΡΠ Δ515 15 οοίδϊ θα ὈΥ {Π6 δηςορϑίίοη 

οἱ {πε βυῇιχ ἴῃ ὉΝ, τύ. απ. 243 ἘΖ. 3321 2 (ἢ. 2810. δηὰ ἴον ἃ Κἰπαάγεα 

56, Ν. 1433 Ὧηά τ Κ. 2119; ἰδὸ (ε5.Κ. δι35ε δπὰᾶ Κῦ. ὃ19.---ὖ ἸΝ], 

1Π6 Ρἤγαβε [85 οσοδϑοηθα πηυὰςὴ αἰ α] Υ Ῥοίῃ ἴῃ δηςϊθηΐ ἀπά τηοάδτῃ 

{ἰπ658. δ ἴθ. οὐηπ θα Ὀγ ΟὐΒΟΝ" (πα β5θνεγαὶ ουγϑοῖνο5). Ὁ, Ἡ δηὰ Κ, 
[0] οννεά Ὀγ Οτ., οπλῖέ ἴἃ ἃ5 ψιμουΐ τηδδηΐηρ. (δ ΑΝ δ. οΥ̓͂ Ξαρροτί5Β ΜΊΤ;, 
ΔΠη4 πηοβί τηοάεγῃ βοῆοϊαγβ δάπεγε ἴἰο ΜΊΤ,., δ πουρῃ Κη. σμδηροά 11 ἴο ἽΝ. 

ΤΠον αἰβογ, πόννενεσ, ἰπ {Π6ῚΓ Ἰηἰογργεϊδιοηϑβ οὗ 1. Ζ6. δπὰ Νο. ἴδε τἴ ίο 

Ταίεγ ἴο {Π6 τηογηεηΐ οὗ ἀθδίῃ; ἐΐδηι νυ ϊβάουῃ νν}}} ἀνδὲὶ] ποίῃιης. Π 6]. 5ϑὰν5 

ἴξ τᾶν Ὀδ εἰποῦσ ἃ ἰδπιρογαὶ οσ ἃ ἰορίοδὶ “1Ώ6η.᾽ ΜΜΠ4ἃ. Δ Κο5 1 ἴῃ ἴῃς 
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Ἰορίςαὶ βεῆβθ, Ὦ16 Οἴη5. τεραγάβ 1 85 ἱπίσοάαοίϊηρ ἴΠ6 δροάοβίβ. Κδ,. 
δ2731 ἰακα5 1ξ τε ρόογα νυ, οἰηρ 885 Ρᾶγα}16}5 7. 55 1 Καὶ. ο!! ΜΙ. 54 
Ῥ5. 405 ς610 ((. 81, Οὐ ρᾶβϑᾶρε 8366 η15 ἴο αἰ σ σοῦ [Π656, ἃπΠ4 1 ἰῃ- 

οἰΐπα ἴο ἄστεα ἢ Οἴη8. δηα Ν1Α., δηὰ ἰδ κα 1 85 ἃ Ἰορίοδὶ ““ἋΠ6η,᾽ ἱπίσο- 

ἀυςίηρ, ἃ σοῃο]υβίοη. ---ὙὮ}Β} μ85 4ἰ8ὸ Ῥεεὴ νδγίουϑιΥ ἰγεαίεα. 80)8., 

δη4 πιοβὲ γεσεηΐ ἱπίοθγργοίογθ, ἴα ἰΐ 85 δὴ δάνθγ᾽ 85 ἴὴ 716 12. ΤῊϊβ 

5 ΡσοθδΌ!γν γρῃΐ, (μουρἢ [416 ννου]ὰ οογτγεςῖ ἴο Ἴ», δηᾶ Δ ΠΟΚΙοσ (40. 

ΙΝ, 351), Ψηὴο ἰ5 [ο]οννεά ΌΥ δ5ῖ6ρ. δῃὰ Ὧτγ., ψου]Ἱὰ Ἵοτγτθοῖ ἰο Δ ΤΝ, 

σοτηρατγίηρ ν8. 3.--- 2]. ΠΕ]. δηα Υν τ. ροϊηϊ ουἱ (Παὶ ΠΡ ἴῃ ἃ απιδϑίϊοη 8518 

αἴζογ [6 ορ]ϑθοϊ οὔ ἀδβίρῃ, ψνὩ 116 ΚΣ} 4515 ἴοσ ἴΠπ6 τϑᾶϑοῃ οὗ {πΠ6 οὐ ]δοῖ. 

Ηδ., ἔοτ πιεϊγίςδὶ γθϑβοηβ, ομλίΐβ ὉΝ Ὁ) Πα 1252 85 ρίοββεἝ.---16, 1.13} 
ἴοτ {πὲ ἔοττῃη, 566 οὔ 1. Ἅ.Ν]. ΝΊΠΟΚΙεγ (4 Ο Ε., ἹΝ, 351) οοττοοῖβ ἴο 
ἽΝ, θαϊ δ5 ΜΟΝ. [85 βαἱά, 1 15 Ὁπηθοθϑϑᾶσυ. Α Ὀεί(εγ 56 η56 15 ορίδϊηδὰ 

8ἃ5 ἴῃε ἰοχί δἰδηάϑ.---2;}, 1|. “1, 15 υϑ6α ἴῃ σοιῃρδγίβοηβ; 50, Ηἰ., 

ΗΞ]]., ατ., θὲεὶ., νυ., αἰπβ., Νο.,ρ Ν]. Οοχιραῖα οἷ. 711 700 οἷ 4᾽)18 

Ῥ5. 885, αἰθὸ Β.8Β. γόϑεα, δηὰ Κῦ. 83)5].-- 2502 15 ἃ σοϊῃηρουπηά 6χ- 

Ῥγεβϑβίοῃ .----"ὙὉϑϑ} 15 εχυίναϊεηΐ ἴο ὙΝ3, “Ἰπαϑηλυςο ἢ οὐ “Ῥεοδυβε," Β08., 

ζ΄. απ. 399. 3 δηὰ Κῦ. ᾧ380ε.---Ἴὸνδοω 15 σοπῃιρουηαδα ἃ5 'η ροβί- ΒΙΌ. 

ΗδΘΡ. (οὖ. αρονε 71πίιγοά. δι᾿ Ε). 22] πλεδηθ ““διγεδαγυ,᾽," 566. οἡ 10, 

Α5 ΜΟΝ. τϑυλάγκβ, Ο. ρυῖ5 μἰπλ56}} δ ([ῃ6 ροϊηξ οἱ νῖοενν οἵ ἑαΐαγε ἀδγϑ δηὰ 
Ιοοκβ Ὀδοκνναγά.---- Ὁ Ν 2} Ὁ. Ὁ.57} 15 δος. οἱ {{π|ε, σύ. (χ65.Ε. διτδὶ, δπὰ 76. 

2815,.- --ῦ2}} τεΐει ἤθσα ἴο ρείβοῃβ, 8ἃ5 ἱπ 5. 145. ΕῸΓ {π6 πιδδηϊη 

“Ῥοίῃ,᾽" 566 οὔ 2}4.-ττ!|2}}}] πᾶν ἴῃ ἴογπι Ὀὲ αἰἴποσ [Π6 ρεσῖ. οσ ἃ ραγί. 
Οἰἴη5. ἴδϊκαϑ 1 ἃ5 ἃ ραγί., θαΐ ἃ 15 θείϊίεσ ἴο τεραγὰ 11 85 ἃ ρεσγί. υβϑά ἴἰο 

ΕΧΡΓα85 ἴπ6 ἔαΐαγε ρετγίεοί, οὐ. 8. δ4τ(ο).--- Ὑ ΝΊ, ἸΒουρἢ βομπιεῖμηθ8 

Ἰηἰοττορδίίνα ἃ5 ἴῃ τ 5. στό, 15 ἤεῦα δχοϊδιηδίογυ ἃ5 ἴῃ 15. 14’ ΕΖ. 26: 

1.8. τὶ, οἷς.---ττ. ὃν »7, ἂ5. 6! Π1Ζβο ρΡοϊπίεά οὐ, ἰ5 ἃ ἰαΐβ Ἴχργεββϑίοη 
ΡΆΓΆ]1εὶ ἰο Ὁ» 2) οὗ Ἐβ. 39 δῃηα (με 5ἰπλ}]αγ ἐχργαββίοη ἰῃ 5. τόδ. 1ἱ ἰβ 

ΔῊ ἰἀΐοτιι ουπα ἴῃ ἰῃῈ Μίβμηδ, 566 δέγζκε Αδοίι, 239. 13 δῃηᾷ 413, ΗΠ. 

επάρανογϑ ἴο εχρἰδίη (ἢ ρσδρ. ἴῃ Ὁ» »ὺ 88 “απίο,᾽ δῃηά Οἶπ8. ἃ5 “ὑροη;,᾽ 

ἀεποίίηρ ἴΠ6 τεβϑπρ οὗ ἃ θυτάδη προ οὔθ. Η1ΐ. οἰΐεβ [οὁὉ τοὶ δπὰ ῥ58. 

425. δ 'ῃ Βυρροτί οὗ ἢ νίενν, δῃηά Οἰπ5., 15. 114. 700 7329 Οοἢ. 6: 86 ἴῃ 

ΒΙΡΡογί οὗ Ὠϊ5. Ῥοββίθὶ)ν 1 ογὶρί παῖδα ἴῃ ἴπ6 νίαν (ἷπ5. δάνοσαίοβ, θυΐ 

ἴιϊ ἢδ45 Ὀδοοῖη6 5 ΠΊΡΙΥ 4 ἰδίθ υὑϑᾶρο.---- Ὁ] τὺ τεΐθσ ἴο σοϑιηῖς δεῖν: 

85 ἴῃ 19, ΟΥὙ ἴἵο Βυπηδη δοίϊνι 65 85 ἴῃ 114.-πὸ ΠΡ]. τ. νου] οπιθηά 

ἴο ΤΥ Πρ, οἡ (Π6 ρτουπηα ἰμδΐ (ὴ6 νϑῦβα τοίου ἴο ἴῃ νου] α-οσγάοσ, δπά 

1 15 αηδίηρ ἴο 54 Υ [Παΐ 1{ 15 ἀδϑίγίηρ ννἱηα.--- 15 15 ὉΠ σα σϑαγΥ, μον- 

ἜΝΟΓ, δίηποε Ο.᾽5 σοτηρ]δίηΐ 15 [μι {πῸ σοβηχὶς ογάθυ, ν ] ἢ ἀοοπλβ {Π6 νν]56 

ἴο οὈΪ νίοη κ [ἢ ἴοο!, γεηάθγβ (ἢ οἤογίβ οὗ δὴ ἰονναγὰ νν]βάομηι ἃ ἀ6- 

51γα οὗ ννἱηα.---18, π2Ν}} Κα. ἀογίνεα ἔγοση 2), θα τποβί τοοθηΐ ἱπίοσ- 

Ῥγείεσ αν σούσθοῖν οὈβογνεα (Πδΐ 1ἴ 15 ἔγοπι 2). Οὐ. ΓΙῸΣ ἔγοπῃ ΓΡΌ, 

75. 3822 ---ὐἸ ΠΝ}, οὐ Κ . δ410}.---19. Ὁ5πη}, [ῃς τ 15 1ῃς ἱπίεσγορδίῖνα ρᾶγ- 
τἰο]ϊα. [1 ἰβ υϑοεα ψΙ ᾿Ν 1π ἀου]Ὲ αυεβίίοηβ. Ὑὴδ ἤογα σοπηποη ΡᾶΓ- 

Ἐἰοϊε5 ἔοῦ βιιο ἢ αι εϑοηϑ ἃγα ὯΝ... ... -π, Ῥαϊ τΠ6 οςοτηθἰηδίίοη ἸΝ..... -ἢ, 



ΟΟΗΕΙΕΤΗ  ἘΧΡΕΕΙΜΈΝΤΘ [Ὁ Η. 1:3.-.-2:6 ο5 

ὙΠΟ γα πᾶνε Παγδ, ΟΟΟΌΓΒ βανοσγαὶ {{π|65, οὔσας ἴῃ (ἢς 7. ἀοουχηρηί. 

Οὔ. 7. τ8192 Κι 657 Μᾷ. 18 7οὉ τό8 4825 Δηα ΟΟἢ. 116. ΕῸΓ ἴΠ6 ΤΙΏΟΓΕ 

υ51.8] ἔογτη 866 Οη. 2452: 273, εἰς. Οὐ Οεβ.Κ. δισορ δηὰ Κῦ. ὃ370}. 

--ἰ0]. ΤῊΣ τοοί, 5ρ6 δὰ ψἱ ἢ ἃ Ζ, οσςΌΓ5, 85 ποίεα ἀθονε, ἴῃ 1:15 5656 

ἴῃ [86 ἔογπι Ζαζκαΐμ ἴῃ ἴῃ6 σοάδ οἵ Ηδιωσηυσαθὶ, οοἱ. ΧΧΙΙΠΙ, 40.--τοῦῦ 

οσου5 ἰηῃ ΒΗ. οηἱγν ἴῃ ἰαΐε σομηροβι[οηβ, ΝᾺ. Εβ. 58. 1138 δηάᾷ Οοἢ. 

1 15 ἰγεᾳυθηΐ ἴῃ ἴῃ6 Ασγᾶπλ. ρογίίοηβ οὗ θ8η16]. ΟΒΑΝΥ γχραά εἰ ἐξου- 

σιάζεται, ν᾽ ἢ τεργοβεηΐβ ὉΠ ἴῃ Ηρ. Ῥογῆδρβ 85 ΜΟΝ. {μῖη 5 {ἢ 15 

ννὰ5 ἃ τεδαϊηρ θεΐογε {πὸ {ἰπ|6Ὲ οἱ Ααὶϊθα. [1 15 8ᾷὴ ἀπηδίυγαὶ γοδαϊηρ, 

ΔΠα πΊΔΥ Πᾶνε διίβεη [ὨΓΟΌΡὮ βοσαε μλϊβίακα.--τῦ 30 ἸΝ]. Ηδ. γεραγάϑβ [5 ἃ8 
ἃ δ΄οββ, ἀῃα Ῥοίῃ με δπά Ζδρ. γε͵εςΐ 527 ἣῚ Ὁ) 85 ἃ βίεγεοίυρεά ἱπβογίοη. 

ΤΠα56 ΒῈΡΡοΞβεα ρῇοββϑϑβ 876 1ὴ [Πς ᾿ἱπίεγεϑί οἱ {Π6ῚῚ τίσις] ἀσσδηρογηθηΐ. 
--οροογιν ΟΣ] ἰ5, ἃ5 Ζό. δἀπὰ Ὁ 6]. ανα ποίεά, ἃ Βοπαϊδαγϑβ ἴοσ “ὉΡοη 

ΨΏΙΘΗ 1 [ο116ἀ νυ ]5εῖγν.᾽"--20. Ὑ120.]. ϑουὴξδ βοῇοϊδγϑ πηδὶηΐδίη [μηδὲ {ΠΟ γα 

5 ἃ ἀἰβ ποίίοη Ὀεδίννθθη 230 δηα )0-οτἰῃδὶ [6 ἔοΥ ΘΓ Ππλθϑη5 “1ῸΓΏ ἴο 

ἀο,᾽ [δες Ἰαιίεσγ “(τη ἴο 566.᾽ 706]. 85 ροϊηίεά οιυἱ, μοννανοσ, [πὲ ἴῃ 

1,ν. 269 )5 πηθδηϑβ “Ἃὑγη ἴο 4ο,᾽᾽ ψΜΏ16 ἰῃ ΟΟἢ. 7325 330 β'ρῃΐῆθ “(χη ἴο 

566...- δ ΔΊ, δοςογαϊηρ ἴο Βδεσ, 5Βῃου]ά ᾿ὲ ροϊηίεα ὥνο. ὍὮγ. 80 ροϊηίϑ ἴΐ, 

δηα (μ6 τεδάϊηρ 15 δοσερίεα Όγ (εβ.Κ. δό4άε6. ὙΠα ἔοσηι 15 ἃ Ρίεὶ 1ηξ. 

ΤὨε τοοῖ οσουγβ ου5146 οὗ (15 ραβϑαρε θιυΐ ἔνε {ἰπ165 ἴῃ ἴπ6 ΟἿ᾽. (1 5. 

271 15. 5.710 76. 235 1812 700 635), Δηα αἰνναγϑ 'η (ῃ6 ΝΊΡΠαΙ. ΤΏ ΜΊβῃπδ 

Ὧ85 6 ΗΠΏΡδΕΙ οἱ [δε τοοῖ, ἴπιι5 νουοῃϊηρ ἴοσ 115 υ56 ἴῃ (με ΡΙΕ], 566 

Ανϑοι, τ, δῃιὰ Κορε, )68.--τ οντὶ 5 Ὁ»}. Α πυπιροσ οὗ Μ95. οὗ (ῦ τεδά ἐν 
μόχθω μου --Ξ ν)γ}8. ϑοϑη πηγ]. Ηδ. το)εςῖβ 115 85 ἃ βίοβϑβ, νν ίοἢ 5ρ01}5 ἴῃ 6 
ΒΥΤΩΙΛΘΊΓΥ οὗ ἢΪ5 τηθίγιςδὶ δυγδηρεπηθηΐ.---21. ἽΝ... ὉἽΝ] 15. ἃ θαἸδηςβα 

τῃείογίςὶ ἐχργεββίοη, τύ. Κῦ. 834.---Ἴν 8] ὁσσυγβ ΟΠΪΥ ἴῃ ΟΟἢ., Βεζα, 

δΔηά 1π 4’ δηα 0, 105 τοοῖ ὙΦ οσουγβ ἴῃ Ἐδ. 86 ΟΟἢ. τοῦθ δηὰ 118, 

4150 ἰπ ΝΗ͂. Ατατλ. δῃηὰ ὅ5γσ. (ΒΏΒ. ςοῦῦ δπά 74. 6770). Τῆς τοοῖ 

ΙΏΘΔΠ5 ““ἴοβο ΜῈ]},᾽ “Ργοβρεσ;᾽ δπὰ (ες πουῃ, βῃ6655.᾽---Ἰ ΡΠ] ἰ5 ἴδ θη 

ὈνΥ Νο. 85 (ῃ6 βϑοοηά οδ]εςΐ οὗ 11), τύ. Ῥ5. 28, (88... (δ1:311π|) ἴα καβθ ἴΐ 

8ἃ5 8η Δρροβίεϊνε ἴο {Πε ῥγεσεαάϊηρ βυθβῆχ, Κό. (δὃ340 ο) τοραγάβ ἰΐ ἃ5 ἃ 

ῥτεάϊοαίες δος. Ῥπ δῃά πϑι Πρ Ηδ. Ἐχοῖϑεβ 580 {πὶ ἔπε νεῖβϑε 588}]} 
σοηζοστα ἴο 15 πηοίγὶοδὶ σοησεδρίίΐϊοη. 

22. Ὑγτ], ἴῃς ραγί. οἵ ΛΊΠ, ὀσσυΓϑβ εἰβενῆεγε 'η Να. 66. ΤῊ τοοῖ, [00 375, 

Βᾶ5 {πῸ τηθδηΐϊηρ “1[4}};᾽ ἴῃ η. 2729 [5.1 6 Νε. 66 ἃπαὰ ΟΟΉ. 11 (Π6 56η86 

οἵ πη, “Ῥε,᾿" ψὨΙΓἢ ἰἴ ἢᾶ5 πεσε. ἝἋε5.80. (21 εα.) τεραγαβ τὺ, ““ἴο 

[4]],᾽ δῃηὰ πη, ““ἴο Ὀε,᾽" 25 ἀϊεγεηΐ τοοΐβ, θαΐ ΒΒ. ἰβ ρΡγοῦδθὶ]ν σἰρῆϊ ἴῃ 

σοπηροίίηρ ἴΠεπὶ, [πὶ “ν ὨΙΟἢ ΤσοιΓϑ᾽" οΥ “1415 ουΐ,᾽ Ὀεΐηρ [Πδΐ ννῃ ϊ ἢ 15. 

Ιῃ Ατγαπηδὶς ΠῚΠ δηα ΠΠ ΟΟΟῸΓ 5146 ΌῪ 5ἰάβ ἴῃ (6 βεῆβε οὗ “ες (566 

Ὀαϊτδη, Αγαρ. σγαηι. δ73, ἀῃπὰ 78., ἢ. 338). ΤΥ 15 ἐουπά ἴῃ [ῃ6 ΑΥ,ΔΠῚ. 

ἴη5.Γ. οὗ Ῥδηδιίησαι οὗ ΖΕἝηα])}1Γ11, νν ὨΙΟἢ 15 ἔσουῃ ἴπ6 8(ἢ σεηΐϊ. (οὗ. α. Α. 

Οοοκο, ΜΝογί 861. 1507... ΡΡ. 172, 176). [115 οσουγγοηςε ἴῃ Ατϑτῃ. δα 

ΗΣ., Νο. 8πα οἰμεῖβ ἴο γτεραγα 1 ἃ5. δὴ Ατδιηδίβῃι, Ὀὰΐϊ 15 ὁσσυγγεησα 

ἴῃ 8η οἱ ροεπὶ ἰη απ. 2729 ἱπαϊςαίεβ {μαὶ ἴῃ Ηερ. 85 ἴῃ Ασγδπι. 1 ννὰϑβ δἱ 



ΕΟΓΙΚΕΒΙΑΘΤῈΘ 

ΘΥΕΙΥ Ρετίοα ἃ βυῃποηγπι οὗ π΄ ὙΠ15 ἀϑᾶρὲ ὁσοὺγβ ἰη ΝΉ. 4150, οἵ. 
Αϑοί, τ' ἀπιὰ 28, ἀηὰ ἴογ (Πς ἰάϊοπι [8. σμὸ υοσξ. ὅ66 4]50 Κῦ. 8326} .--- 

Ἐργ Ὁ1ν5] (ὁ μᾶς ἐν τῷ ανθρώπῳ. ῬτοῦδΌΪΥ ἔμεγε ννᾶ8 ἃ ργε- Ααίθδη τεδά- 

ἴῃ ὉἼΝ3.--]»}»ὴἩ 15 ποῖ Πῖρ, Βαϊ ΡγΓΟΡΔΡΙΥῪ σΟΠΊ65 ἔγοσῃ {πὸ β8π|ιῈὲ τοοΐ. 

ΒΒ. τϑηάογϑ ᾿ἃ “Ἰοηρίηρ,᾽ “5 Γντηρ.᾽ [Ιη {πὲ Τα]. 1ἴ πιεδὴβ ““ἀδβίῖγε,᾽" 

“Διαθίοη," “βτεεά᾽ (σ΄. 78. σμδ νοσδ).-- μι} νγὰ5 τοδά ΜῈ Όγ ΚΙ. 

(ζύ. ε5.Κ. 826), ἀῃὰ ἰ5 80 τεδὰ ὈῃῪ Βδεσ, θὲεὶ., Νο. δηά Ν]. Οὐ ὃ5ν, 

εἰ. 318, 2 δηά Φοφῇ...... ΝΠ] Ηδ8.᾽5 πιεί τοδὶ δυταηρεπιθηΐ Ἰεδ ας Πἰπὶ 
ἴο τεΐεοί ἃ5 ρίοβϑβοϑβ.---238. 5) 53] 15 τεραγάβα ὃγ ΑΕ.., Ηἰϊ., ατ., αἰπβ. 
δηὰ ΜΟΝ. 85 ἃςς. οὗ {ἰπ1|6, Ὁ.2Ν 950 Ὀεϊηρ ἴα Κεη Κα Ὁ»}9 8ἃ5 ἃ ργϑά. οὗ 1)». 

ς ΓΠΪ5. 15 ἃ ροββίθ]ε σοηβίγυςοη. [06]., τ., δ1ερ., Ηδ. δῃὰ Κῦὅ. (σ'. 
δ,οότ) ἴδ Κα 1 85 {πε 50]. οὗ ἃ ποπλῖηδὶ βεηΐθηςθ, οὗ ΠΟ ὉΝ2Ν2 ἰ5 (Π6 

Ρτγεαϊοδίο.---- ὃ)3Ν208]. ΟἿἾη5. τεπλαγκϑ (Πδΐ [15 15 ἃ ρ΄ υσὰ] ϑ6α ἴο ΘΧρΓΘβ5 

8Δῃ δρϑίγαοί 1468.---- Ὀ751], 566 (Π6 σοτητηθηΐ οἡ 1'8 Δηα ἴογ 1.)}6 οἡ ᾿'2, Ὁ εὶ. 

δπὰ τ. ποίβ {παΐ {πε ροϊηϊηρ οἵ τύατὺ νη Καπιες Ὀεΐοτα Ὁ)9 15 ἀοης ὑὲ- 
οϑιι58 Ὁ» 15 ἃ βερῃοίαίς, δανίηρ 115 δοςδηΐ οἡ ἴπ6 βγϑί 5υ}140]6, [ππι5 Ὀσηρ- 

ἱῃγ (με νον] οὗ 1 ἰηΐο 8 ὀρβῃ 50]. Ὀεΐογε ἴῃε ἴοπθ. ΕῸΓΪ 5.1] ΔΓ σᾶ565 566 

1,ν. 1856 15. 6ς} δηᾶ Ρσ. 258. ὙὍΠδε βϑεηΐεησε ΠΟ ἢ Ὀερίηβ Ποσα 15 ΠΟ .- 

ἷη8] δηὰ 115 ῥγϑά. ἰ5 ἴογ δ ρῃδϑὶβ ρδοθα ἢτγθί. Οὐ Κῦ. 8.328ς.--- 255], 

᾿ς γα ν “116 ἀοννη,᾽" 15 υϑεα ἴογ ““51|66ρ᾽ (ἡ. 2813 7. τ653 δηά 1 3. 4:5). 

ΤὨΘ σεπάογίηρ “τοϑί᾽" 15. ἃ {|| ἔγες, θαΐ ρίνεβ [πὸ 56εη56.---Ὁ)]. Ἡ τεδὰ 

ἃ “Ὁ Ὀείογε {Πς ἰαϑὲ Ὁ), θυϊ {Π15 15 υηϑυρρογίεα ὈΥ ἴῃε οἴ Ὶ νεγβι 8. 

--ὔ35 πὶ Ὁ2] Ζαρ. Ἵεγᾶϑεβ 8ἃ5 ἃ 5ἰεγεοίγρεα ρίοββ, ψῃϊοῃ ἀϊβίυσθα 186 

τηεῖγο, θυ Ηδ. πη β 1ἴ ποοδϑβασυ ἴο {Π6 πιοίγε ἤΠΟΓα. 

24, 516 5., ΜΙ πὸ ροοα τεᾶβοη, ἄθηΐεβ [πε Ἰαϑὶ οἰδυβε οὗ [6 νβ. ἴο 
Ο. [Ιἰ 5 1βογουρηὶν σοηβίϑίοης ἢ (6 Ροϊηΐξ οὗ νον οὗ ϑύςῃ ἃ 

71εν ἂ5 Ὁ. δἴερ. 15. τίσῃΐς ἴῃ βαγίηρ ἰμδί ἴῃ Ὁ. 200 δηά "31 σάσζεὶγν 
ἀεδηοία δἰ οὶ σοοά (85 ἴῃ 7329 124), θαΐϊ ““σοηνεηίεηςς,᾽" “5 ἰβίδοϊςοη,᾽" 
49 ἴῃ 21: 3 413. 18. 22. 45. 8 ςΤ 63. 9. 12 γ,β. 38 812. 16. 1 ΒΒ. οἴον [δαϊ 

{πεν βεϊάοτῃ πᾶνε εἰς] ταθδηΐηρ ἰπ ΟἿ᾽.-- ὈἽΝ2] 15 ἃ σογγυρίίοη ἔγοπῃ 
οσνδ, ἴογ (Παὶ ἰ5 {π6 τεδαϊηρ οὗ 668λ0, (ῷ δηάᾷ Ἦ, δπὰ τε σοπβίγαυοίίοη 

ἴῃ 6ι24η4 815.----- 5.9, Ὀαΐογο (15 ννογά ἃ Ὁ μᾶ5 [4]|6π ουΐ. Οἰπβ., ὅτ., Πεἱὶ., 

ννι., Ευτγ., ΝΝ14., ΜΟΝ., Καὶ. ἀπά Κῦ. (δ2190}) ἢᾶνε ἴακθη (ἢ15 νίεν. 

ὈΣΝΦῸ 15 βυρροτγίεα ὃγ 0, ὦ, Ἐ,, ὦ, ἈΚ, ἀπά γ [ἴῃ δηδίορυ οἵ 315. 3. δηὰ 

8:5, ν Ἅ}ὺ ΓΙ ΦῚ]. [Ιπϑίεδά [ἢς ργε- Ααίρδη τεδάϊηρ 566 ΠῚ5 ἴο ᾶνα θεεῇ 

ΠΝ ΟΦ ΓΙ Φ ΦῪ, ἴοσυ 50 γεδα ΟὗΒΟΝ τοὶ. 348. 264, 298 Δῃή Ὁ), ῬΟΓΠΔΡΒ 85 ΜΟΝ. 
βιρρεβίβ ἴῃς τγοϊαίῖνε Φ᾽ ννὰβ ἀγορρεά ὈῪ πιὶβίακε ἔσοπη πρΦ ΦῪ θδσδιβα οὗ 

115 Ῥγοχίγαϊῖυ ἴο δηοίμευ τ᾽, δἰΐεγ σῇ ΠΝ ννᾶ5 σμδηρεα 50 ἃ5 ἴο πηᾶῖκα 
[Π6 ἴδηβε σοπίοσιχ. --"Ἱ}, ἔθη. ; δὴ δροοορϑίϊοηῃ οἱ ὩΝτ. Οὗ. ΒΒ. , 6 65.Κ. 

8240 δηὰ Κῦ. ὃ4ς. Τἢδ ἴογπι ὁσοὺΓ5 αἷβο ἰὴ 2 Κ. 61:9 ΕΖ. 404 ΟΟΉ. 23: 3: 
ςἰδ. 18. 5 οἱ8,. το Ν ἢ 2], 7.6., Οοἀ 5. γί (Π ε].). Νοδ ἰβ τερ δορά ὈῪ 
ΝΠ ἴῃ βοπιὸ Μ59. Οὗ Βδεῖ, ρ. 62.--- ἽΝ δηὰ 150»3] Ηδ. τε͵εςῖβ. ἃ8 
δ΄ἰοβϑεβ ἴοσ Πϊ5 πε ῖτὶ 4] ἀγγαηρσεσηεηῖ. Τα ψΠ0]6 οὗ νβ. 240 (ΝΝ...... Ὁ) 

Ὠς, πΚε 516 5., τεζαγάβ 85 ἃ ρίοβϑβ, δ [ποιρῇ μὲ δηάϑβ 1ἴ ἴῃ πλείγς 8] ΓΟ ΠῚ. --- 



ΜΑΝ ΗΕΡΡΙΙΕΘΘΝΈΘΟ [(Η. 8ι1-8ὃ 07 

26. δῖε. δηὰ Ηδ. γε δθςῖ [Π6 νϑβ. 85 ἃ ζ]οβϑ δοὴρ 1 ἢ νβ. 240. Τδί [Π1515 ὰπ- 

ΠΕΟΘΒΒΑΓΥ 85 ὈΘΘἢ 5ΠΟνγη ὉΠΟΥ͂ νβ. 24.---- Φ.]. Εογ (15 (δ, Θδηά Ὁ τεδά 
ΠΡΦ᾽, 85 ἰὴ νβ. 24. ᾿Α, Σ δῃὰ 98 χρδά δι "ν, οὐ. ὉΠ", ““ἴο 5ι8οτ,᾽ “ἔοεὶ 

Εἰ ν,᾽" εἰς., Κα 5γγ. μῆς. ὙΠῈ δυϊμογίτ16ϑ5 ἰαϑί οἰϊθά ργονε (μδίτῃς γτεδαάϊησ 
οἵ ὦ δπᾶ Θ '5 ποῖ ρυϊμηξίνε, ἔογ πο οὴς ψουα σἤδηρα ἴῃ {Πμδὲ ςᾶ56 ἰο (δε 
τόσα ἀπ που] τεδαάϊηρ οὗ ᾽Α δηὰ Σ. Μοάσγῃ ἰπίεγργείου βίησα Ἀεὶ. 

σοηπεοΐ ἰ ἢ (ἢ6 Ατ. μαδδα, ““ἴο [εἐ6], ἤανεὲ βδϑηβδίίοῃ, ρογοαῖνε," 

Ατσπῃ. ὅψη, Αβ. αὔαξι;, “ἴο ἔδε] ραΐη." ὙΠ να μᾶνο ἴΠ6 ὅυγ. μᾶς, “Ῥεῖ- 
οεἶνε,᾽ ““ἀπάογοίδηα,᾽ δῃὰ ἘΠ. μαιυᾶς, “υπαογϑίδηαίηρ." ὙΤμυβ Ἀεὶ., 

νντ., Νο., ΒΒ. δηὰ 6εβ5.8.. αϊκα 1 σογγθοῦγ ἴοσγ ““Ρεγοεῖνα," “[66],᾽᾿ 

“6ῃ])ογ.᾽᾽---Ἰὸ ΧἹ}] ἄοββϑ ποΐ οὁσοὺσ δἰϑαννμοσα ἴῃ ΒΗ., θυΐ οσουγβ ἰπ Τὰ]- 

τηυα, 6.Ρ.. Βεγακοί, 33Ὁ, ἀῃὰ Ν͵δάαἤ, τ60. [Τὶ 15 1π6 δβαυϊναϊοεηΐ οὗ (ῃδ 

Αγϑτη. Ὁ 2, οὖ. 6.ρ., Τάατγρ. ἴο 158. 4311} 455, οἴς.--- 22}, ἱπϑίοδα ὦ, 

Ί,, Ἀὶ δπὰ ὦ τεδὰ 9. ΟἱὨ τποάργη βοβοϊαϑ, ατ., Ζὸ., θ.δ]Ἂ, Πεὶ., ἵνυ., 
ΒΊςΚ., Ευγ., 5ίερ., ΜΝ 14., ΜΟΝ., Ηδ. δῃμὰ Ὁσ. πᾶνε [ο]οννεα (ἢϊ5 τεδάϊηρ. 

Ιηὴ (15 {Π6Ὺ τὲ ηάἀουθίεαὶν τῖρῃῖ. 52) ρῖνθϑ το 1η16]]101}0]}6 τηθδηΐηρ.---- 

26. 1.)]. Τγ.᾽5 ποίΐοη (δὲ [Π6 Ρεσῇ. 15 υϑϑά ἰο ἱπάϊοδία (ῃς ἀπδ] εγαθ]ε 

σμδγδοίοσ οὗ (ὐοά 8 ἄβθογεδβ, 15 [ογεῖρῃ ἴο ΗδἊρ. ᾿πουρῃϊ. ΤῊΣ ρεγί. 15 
[ῃς ρΡεσγί. οὗ δοϊΐοῃϑβϑ, νν ὨΙΊσοἢ Ὄχρεγίθησθ Ρσοναβ ἴο θ6 ουδβίοιηδγνυ, οὔ. [)8. 

δ4ο (ὦ), Οε5.Κ- ὃ τοῦϊς.---- Π 15] 5. ἰὴ Ο.., ἐχοερί ἴῃ γ35, ροϊηίβα κα 186 

Ρατί. οὗ νεγῃ58. “π΄ Ὁ (εἰ. 813 δ. 18). Οἡ (μ6 Κίπβῃι!ρ οὗ νεγθβ “ΝΠὉ δῃὰ 
“πῇ, Ὁ, οἱ. (ε5.Κ- δ75οο.--- 25 πὶ Ὁ)] ΖΡ. ἐγᾶβεβ 85 ἃ ψίοβϑ, νη ςἢ ἀθϑίγογϑβ 

ἢϊ5 τηείγε, ψΏ1ς Ηδ. τεραγάβ ἴῃ6 νβ. πε ΓΙ ΠΥ ρογέεοί 85 1ἰ βἰδηαβ. 

ΜΑΝ ΗΕΙΙΡΙ ΕΒΟΝΕΘΟ ΙΝ ΓΟΟΜΡΑΕΙΘΟΝ ΨΜΙΤΗ 

σοῦ (3:-.. 

ΤΏ δυτγάση οὗ (118 ϑοοίΐϊοη 15 (πα΄ 2848 δον δ 5 ατὸ [ἰπχἰἰοα ἴο 

σογίαϊῃ ἰἰπι65 δη βθΆΒ0 85, ἴῃ ΜΏΪΟΒ 6 ρο68 Ὠὶβ {1 τουπὰ ἀοίην 
ναὶ δα5 Ὀδοη ἀομα Ὀοΐογε πἰπιὶ; 88 παίυγε οσὐΐθθ ουἱ ἔοσ οσοπῃιρίθία 
Κπον]θάρεο οὗ {86 ψογκβ οὐ σοά, Ρυὶ ἴπΠ6 θεβὲ δα οδῃ ἀ0 ἰβ ἱρῃοσγαηῖῖν 
ἴο τοϊοΐοθ δῃὰ ρεὶ ροοά σψ]η [Π 656 1ἰπλἰα .10}8. 

ι. Ἐνεγυηρ, μ85 ἃ ἤχεα βεᾶβοῃ, δπὰ ἴποσε ἰβ ἃ {ΠΠπ|6 ἴὺσ βνϑσὺ Ὀιϑὶ- 
Ὧ655 ὉΠᾺΘΓ ἴῃς βύη. 

2.Α {{ππ|6ὸ ἰο 6 Ῥογη; 

Απὰά ἃ ({ἰπ|6 ἰο αἶα; 

Α {ἰπτὲ ἰο ρ]δηί, 

Απὰ ἃ ἰϊπιε ἴο πρτγτοοὶ ψῇῆδὶι 'ς ρ]απιθά. 
8.ΑΧΚ. {ἰπ|6 ἴο ΚΙ] ' 

Απᾶ ἃ (ἰτπὸ ἰο 64]; 

Α ἰἶπι6 ἰο Ὀγϑαῖὶς ἀόννῃ 

Απὰά ἃ {ἰπὶ6 ἴο Ὀα]ά. 



οϑ ΕΟΟΙΕΘΙΑΘΤΕΘΒ 

4.Α ἔπιε ἴο ψδθρ 
Απὰ ἃ [τἰπιὸ ἴο ἰδ ρῃ; 

Α {ἰπ|6 ἴο πιουγη 

Αμπὰ ἃ (ἰἰπιὸ ἰο ἀδποα. 

δΙΑ {{π|ὸ ἴο δοδίουγ 5ἴοποϑ, 

Απὰά ἃ [ἰπ|6ὲ ἴο ρίοκ ὕὑρ βίοῃθϑ; 
Α ὕπης ἴο δι γαςο, 

Απά ἃ {ἰπ|6 ἴο γεΐγαϊῃ ἔγοπη δι Ὀγδοϊη Ρ. 

8, Α {ἰπ|6 ἴο 5θεὶς 

Απὰ ἃ {{π|6Ὸ ἴο Ἰοϑο, 

Α {πιὸ ἴο Κεαρ 

Απὰ ἃ ἰἰπιὲ ἴο ἴἤγονν ἀννᾶυ. 

,.Αψ ὕπιε ἴο σοπᾶ 

Απὰ ἃ {ἰπ|6 ἴο ον; 

Α ἔπιε ἴο Κεδρ 5ἰΐθηςθ, 

Απῃὰ ἃ (πῆς ἴο 5ρεακ. 

8,..Α {{π|6 ἴο Ιονθ 

Απὰ ἃ {ἰπι6 ἴο Ὠδίδ; 

Α {πιὸ οὗ ννᾶγ 

Απὰ ἃ {ἰπὶς οὗ ἤΡδϑᾶςβδ, 

9. αι ρτγοδὶ 85 ἃ οσκαὺ ἴῃ {πᾶΐ ἴῃ ΠΟ ἢ δ (οἱ 191 ς΄. 16 
[011] νης οὐ [85 φίνεη {Π6 5οῃ5 οἵ πίθῃ ἴο ἴοἹ] ἴη. ι'. Ηδ 85 πιδάδ 

ἐνεγυτ ἱηρ ΔΡΡγορτγίδία ἴῃ 115 {π26; δ]ϑὸ ἢ6 μᾶ5 ρυΐ ἰρῃόσαδμος ἰῇ τη 8 

Ποδγί, 80 {παί 6 οδηποί δπα ουἱ {πΠ6 ψοσκ {πμᾶὶ (οῦ ἀοδβ ἔγοπι ἢ6- 

εἰπηΐηρ ἴο εηὰ. 121 Κπονν {πὶ {πεῖα 15 πο ροοά ἔογ μετ ἐχοθρί ἴο 

το]οῖος δηὰ ἴο ἀο ρνοοὰ ἴῃ {πεὶγ 116. 13, Αηὰ αἷβϑοὸ ὄνθσυ πιδη---ἰῃδὶ ἢς 

8ῃουα εδὲ δηά ἀσίηκ δηα 5εὲ ροοα ἴῃ 411] ἢΪ5 10 ]]}, 15. 1Π6 ας οὗ σοά. 5,1 
Κηονν (μδΐ 411 νν] ἢ (σοα ἀ0ο68 1ΐ 514}} Ρε ἔογενεγ; υπΐο 1ϊ, 1 15 ποῖ ροβϑίθ]α 

ἴο 8444, δηά ἔτοχι 1ϊ, 11 15 ποΐ ροβϑίθ]ε ἰο ἴδκε αὐνᾶν, δηά (οά ἢδ5 ἀοπηδ [ἱ 

{πὶ πιεπ ΙΏΔΥ ἴεδσ Ὀείογε πῖπη. 15. ΝΥ δι 5 1παὶ ν ῃοἢ 15 Ὁ ΑἸτγοδάν ἰΐ 
[85 Ὀδθη, δηα νῇῆδὶ 15 ἴο Ὀ6 δίγεδαν 15, ἴοσ (σά 514}]} 56ε6κ {μαὶ ψῇῃϊςῃ 15 

ἀγίνδη ΔΥΔΥ. 

1. Ευεγγίϊΐηρ μας α βιχεά δϑαϑομ)]. Τὰ (ῃἷ5 οἢ. ΟὐΟΠο]θίἢ τονογίϑ 
ἴο {π6 (πΠουρῇϊ οἵ ςἢ. τ, Ὀμΐ ἰγεαῖβ {Π6 Δρρ]οδίίοη οὗ ῃ6 πΠουρῆϊ ἴο 

Ὠυμηδη δον! {165 ἰἴῃ ἃ βοιηθνηαί αἰ ἤθγεηΐ νὰν. Ηἱἰ5 ροϊηϊ 15 (Πδῖ 

[Π6Γ6 15 ἃ ΡΓΟΡΟΓ ΟΥ̓ αν Πο]ν οΓαοΓδα {ἰπὴ6 ἴογ 411} ἢ πτηδη δον] 165, 

Δα (Παΐ {π656 ρῸ Οἢ ΟΥΕΓ Δηα ΟΥ̓́ΘΙΓ ἃραΐη. Ηᾷδ. ἱπίθγργοίβ (6 

ΜΟΓΑ “{π|6᾽ ἤΘΓΘ 8ἃ5 ἃ “"ϑῃοσγί 5σρᾶςξ οἵ {1π|6,᾽᾽ Δη4 50 οδίδϊηϑ (ῃ 6 

ΠΊΘΔΗΪΩΡ ἴΟΓ νΘΓΒ65 1-0, [ῃδΐ 4]1 15 ἰγαηβϑίθηί. ὍῊ15 ρίνθβ, πονν- 

ΘΥΘΙ, ἃΠ ὈΠυγΑυγαηἰ 4 πηοδηΐηρ ἴο [Π6 ράϑβᾶρθ. ὉοΙΏΡΆΓα [ῃς Ατὰ- 

Ὀὶς ργόνθγρ: ““Ἐνεσγυίῃϊηρ Πὰ5 115 ὈΓΟΡΕῚ {π|6᾽ (7 ἐννοεῖ, ἴῃ 405. 

ΧΝ, 92). ΝΕΙδΕ 1 ἰ85 ΡσόρδΌν ἃ ἀ6α ἴο ἴῃ {πε ἰαδί οἰδιβα οἵ 



ΜΑΝ᾿Β ΗΕΠΡΙΕΈΒΘΝΕΘΘ. [(Η. 8ι-1 99 

Δ βάοπι, 85.-". Α “ἴηιο ἰο δ6 δογη]. ὌΤΥ. δηὰ δίερ. μο]ά (ῃδΐ (ἢ 15 
[4016 (νν. 1-8), οἵ {ἰπ)65 δῃηά ϑθβοηβ, ΘΠ νϑΓΟΣ 5. ΔΟί ΟΠ 5. ΔΓ 

ΔΡΡγοργίαΐβ, Ὀβίγαγβ ϑίοις ἰηἤμυθηςθ, ϑἰησα Μᾶγοιβ Αὐτοὶ] 5 (ἸΝ, 

32) ΓΔ Κ65 ἃ οι θυ δὶ 5: Π}}]ὰΓ σοηίγαϑδί. ὙΠΘΥ Ὀα]ΐανε {Π15 (806 

ϑῆονγνϑ ἃ Κηονίεαρε οἵ ἰῃς δίοϊς ῥσιηςορ]6 οὗ ᾿Ἰἰνίηρ ἴῃ δοσογά ψ ἢ 

παΐπγα. ΤῊ ῥγοοῖ 15, μούνενεσ, ηοΐ σοηνὶποίηρ. Α Ηρργον, ὈΥ 

τεβεοίίηρ οὐ 16, πλρῃϊ ἤᾶνα ρσίνθη Ὄχργθϑϑίοη ἴο βεηςπιθηΐβ Κα 

[Π656, που ρἢ απίουςῃαα Ὀγ δίοϊς ἰδδοῃίηρ. (. Πηἰγοάποίίοη, ὃ6 (2). 

Ηδ. ΓΔΏΘΡΟΘΟΒ ΔΩΥ οἱ [ῃ6 οἰαιι565 οἱ {15 8016 850 ἃ5 ἴο ΘθουΓα 

ἃ ΠΊΟΓΕ ϑυπηπθίΓοα] στοιυρίηρ οἵ δνεηΐβ. ΟἸΠΘΓ ἰγαηβροβι Ο0ἢ5 

Ὦανε Ὀδδη ϑυρρεθίβα (6.»., ἰῃ6 ἰΥδηθροβιίίοη οἵ 2Ὸ δῃπᾶ 38, δηά 

Ὀἰδοϊηρ 58 Ὀεΐογα 48),50 8ἃ5 ἴο Θθουγε ἃ ἰορίοδὶ βεαιιθηςε οὗ πουρῃϊξ, 

[ῃ6 οΥάοΓ [ἢ.5 οὐίαϊπθα Ὀεΐηρ: 1, ἰγθαϊπχεηΐ οἱ ἰδηα δα ῥγορετγίγ; 

2, ΘΠΊΟΙΟΠ5 οἱ ἸΟΥ̓ Δη4 ΒΟΙΤΟΥ; 3, ὈΓΕΒΟσνδίίοη δΔηα ἰο85 οἱ ρσορ- 

εὐίγ ἴῃ ρἜθηογα!; 4, ΘΙ οἴη 5 οὗ [ΓΘ Π5Π1}0 δηά δηχηϊίγ. ((. ΜΕΝ, 

ῬΡ.-. 61.) ὅϑ.ῇ δγίῆςϊα] διταηρεηθηΐϊβ ἅ76, ἤόνενεσ, ἃ5 ΜΟΝ. 

νν6}} βϑαγϑ, ογεῖρῃ ἴο [6 θοοϊ. Μδϑηγν ϑιρροβίϊοηβ ἤν Ὀδθη τηδάς 

8ἃ5 ἴο ἴῆ6 πηορδηΐϊηρ οὗ “Ὅς Ὀογη᾽ δηᾶ ““ἴο α16.᾽ Τα [ΟΥΠΊΟΓ οὗ 

[Π656 15. ἤεσα ἴο 6 ἴδίκθῃ ἴῃ δὴ ᾿πίγαηϑιίῖνα 56 η56 (566 οί. ποίθ). 

ἼΤγ. [πουρῃϊ ἰΐ τοίοσγεα ἰοὸ ῃ6 ἰαοὶ (Πἢδΐ ῥργερηδηου ἢδ5 115 πχϑὰ 

ΡῬεγΓοά Ὀεΐογε ἱστίη, δηα (μὲ (15 ἴδοΐ 15 τηδ46 Ρδγ8]}]6] ἴο {ῃ6 ἔδοΐ 

τῃδΐ 16 Π45 15 ἢχεα ρογοα Ὀεδίογα ἰἴ 15 ἰθσπληδίθα Ὀγ ἀθαίῃ. Ηδ. 

ὈεΙονοθ {μαΐ Οομοείῃ οὐρβογνθα {πὶ ἴἤΈγα ἃΓα Ῥϑοα5 ἰη Ὠυμηδη 

Ὠϊβίοσυ θη ἴῃ6 τὰσα Ἔχ] 115 στοαΐ δοιπηα!ίν, 85 1 αἰά δἴζογ (Π6 

ΒΙΔΟΚ Ποῖ (1348-1351), δηά (δὶ ἴΠ6γ6 γα οἰ εῦ ρεγοάβ, Κα 

[αἰ οὗ ἴῃε ΒΙαςοϊις Ὠοαίῃ, ἤθη αγίηρ ῥγονα1}]ῖ5. [{ 5 ἀουθεα]} 

οί ΠοΓ ΟΟΠ οι 5 Πουρἢϊ 15 85 δοβϑίγιβα ἃ5 δἰ ΠῚ οἱ [Π656 ψου]Ἱά 

ἸΏΡΙγ. [Ι{ 5 ΠΟΤΕ ΡγόΌρΔ 16 ἰμαΐ ἢ 5 ΡΙΥ πηεδηΐ ἰπαΐϊ ἴῃ ἜΝΟΓΥ 

|| 1Πογα 15 ἃ {πὸ ἴο θ6 ὈΟΓῚ δηά ὦ [πη6 ἴο αἷς, δηά ἰῃδΐ ὄνεγν 

ἀρτίου υτῖϑὲ 85 ἃ {πηὸ οὗ ρ]δηϊηρ δηα ἃ {ἰπ|ὸὲ οὗ ὑρτοοίηρ, 1.6., 

Ππ 15 {1}} οὗ σοπίταϑίβ. Αἱ οὴβ ρεῦοα να πηάο ννῆδίὶ δἱ δποίμογ 

ΡοΓοά νὰ μᾶνε ἀοηδ.--ὅ, ΑΔ, ἐἔγο ἰο κὴϊ απὰ α ἰΐγπδ ἰο μοαῇ. ΤὮΘ 
ΔΓ Π6565 οἱ 116 ἀγὸ {Π]Πυϑίγαϊθα ΌὈΥ ζυγί ΘΓ ΘΧαΠρΡ]65. ὙΠΘΓΕ ΔΓΘ 

{1ΠΠ|65 ΏΘη τηδη αΘϑίγουϑ 16, Πα {1π|65 θη ἢδ {Γ165 ἴο 5ᾶνα ἰΐ; 

{65 ἤθη ἢ6 Ὀγοᾶκβ ἀοννῃ οἱα νν8115, Δπη6 {1π|65 ψνῇθη ἢδ Ὀι}1 45 

ΠΟ ΟΠ65.---ά, Α ἐἕηιε ἰο τὐθὲ Ρ απὰ α ἐπι ἰο ἰαμρ ἢ]. Ιπ Πα ϑἰγαϊίοη 

οἵ (Π6 πηουγηΐηρ ΤΕΙεΓγθα ἰο, ο΄. Ζε. 12:9, Δηα ἰη Πυϑίγαιϊου οἵ ἢ Ὁ ς,., ἡ 



ΙΟΟ ἘΕΟΓΙΕΒΙΑΘΤΕΒ 

πιοδηΐηρ οἱ “{ἰπλ65 οἵ πηουγηϊηρ 8Δηα οὗ το]οϊοϊηρ,᾽" ο΄. ΜΙ. ο"" νυ 

1115. 17ΎΚῸ ὅτι Δῃη4 Τη. τ62..---5δι Α ἐἴὔη6 ἰο δεαί6 7 σἰομθο]. ΤῊΘ 

ἱπιεγργαίδιίὶοη οὗ ἰη6 ἢγϑί οἴδιιβε 15 αἰ ῆσαϊ. ΤΗΣ ζ' δηα ΑΕ.. ἴοοκ ἰΐ 

ἴο τείδυ ἴο βϑοαίζογιηρ (6 βίοῃεβϑ οὗ δὴ οἱά θυ])άϊηρ, πα ςοἸ]δοιηρ 

ϑίοηβϑ ἴὺγ ἃ πεῖν βϑίπιοίυσαε. ὅϑθνεγαὶ πῃ άθγη βοῃοϊαγο (Κη., Ηἰιϊ., 

Ἦδ]]., τ., Νο., Ν]., ΜΝ 1Ὰ4., ἀπα ΜΟΝ.) ἴακε [ἰ ἴο τεΐϑσ ἴο βοδίζο- 

Ἰηρ᾽ ϑέιοΠ65 ἴο γεηογ 6145 πηργοάιποίϊνε (ς΄. 2 Κ. 3:9. 3), Δη 4 ρῥἱοκ- 

ΪὩΡ ἊἋΡ 5ἴοῃξϑ ἴο Γεπάοσ ἃ ἢΠ6]α οὐ]ζν}]6 (ς΄. 15. ς3). Ρ]., τακίηρ 

ἃ Ὠἰηΐ ἔγοιῃ ἃ βυρρεβίίοη οἵ Π6]., 15 ᾿πο! !ηθα ἴο τεραγά ἴξ ἃ5 ἃ γοίοις 

δῆς ἴο ἴπΠ6 [εν ϑῃ συδβίομμ, ] ἢ βυγνῖνεθ δηοηρ (γί ϑιίδηϑβ, οἱ 

[ΓΟ ΠΡ ϑίοηθϑ ΟΥΓ δαῦίῃ ἰπΐο ἴῃ6 στᾶνε δἱ ἃ θυγίαὶ. ΑἸΠουρἢ ἢς 

σοηξα55865 {Παΐ (15 ἰδαᾶνεβ ἴῃς ““ραίῃουηρ᾽" οὗ βϑίοῃθϑ ὈΠΟχρ δίηβα, 

1 ννου]ὰ τείεσ ἰο ἴῃς βθνεγδηςα οἱ Ὠυτηδη (165, ἃ5 “δι Ὀγδοίη σ᾽ ἴῃ 

[6 ἰαϑί εἰδιιβα γείθγο ἴο (ῃ6 ορροϑιίθβ. Ῥγοθδθὶν (Π6 βεσοηά ἱἰπίο- 

Ῥτγοίδίίοη, ἢ τεΐεγβ ἴο 6145, 15 ἴο θ6 ῥγείδθστεα, (πουρῇ ἴῃ (Παὶ 

σᾶβ6 ἴῇεσα 15. 0 ἰορίοδὶ σοηηδοίΐἼοη Ὀεΐννθθη (ἢ6 ἴννο ἤδαϊΐνθθ οἵ 

{ΠῈ νεῦβ6.---αὶ ἐἔηιδ ἰο οηιδγασε αμά α “ἴη16 ἰο γεζγαΐη ἤγοηῖ ὀριδγαοϊη ρΊ. 

στ. Ὧηὰ τ. ἴακΚε [6 ἰαϑί εἰδιιβα ἴο γείεσ ἴο [Π6 δι γαςθβ οὗ Πη 6 ῃ 

ἴῃ σογα]4] ἔτ ΠαΪΥ στεθίίηρσ. [115 ἴσὰθ [Ππδΐ [ῃ6 ψΟΓα ἰ5 50 υβ6α ἰῃ 

(τη. 20:33. 2 Κ. 4:5. Τγ., Νο. δηά δίδερ. ἴαϊε ᾿ἴ ἴο γείδϑυ ἴο δγοί!ς 

ΘΙ ΓαςΘ5, σοιηραγίηρ τον. 539, δῃᾶ (ἱ. 25, ἤθγα (ῃ6 ννογά υη- 

ἀουθίεα]ν 5 ἰπδὶ ϑἰρῃίποαποθ. Οἡ [ἢ]5 ἰηϊεγργαίδί.οη (ἢ {ἰπ|6 

“ο ταίγαϊη [τῸΠΔ ΠῚ ΓΟ ηρ᾽" 15 {πα΄ τηθη Ποηθα ἴῃ Τν. 135. 2. 

ὙΤῊΙ5 Ἰαίίογ νίονν ἰ5 ἴο Ὀ6 ρῥγοίοιτβα.---θ, 4 2ἴηι6 ἰο δοοῖ αμά α ἐἶηι6 

ἰο ἰοϑε, α ἐϊηι6 ἰο κοοῤ απ α ἐΐρηι6 ἰο ἤγοιυ ατυα}]. ΤῊΘ ἔννο οἰδιιθ65 

οὗ [ῃ6 νϑῦβθ ἃγὸ ἢοΐ δχδοῖν ϑυποηυτήοιβ. Τῃδ ἢ͵βί τγοίογβ ἴο (ῃ6 

Δοαι βι[οη οὗ ΡΓΟΡΟΓΥ 8ἃ5 σοηίγαϑίθα νι Ἰοβίηρ ἰἴ; [ῃ6 βεοοηά, 
[ο συδγάϊηρ νῃαΐ οὴθ ἢδ5 ἴῃ σοηπίγαϑί ἢ [γον ηρ 1 ἀιναγ.--- 

7. Α {ὑπὸ ἰο γέμα]. Μορβί ἱῃίθγργαίεθγθ 566 ἴῃ [15 νεῦβα ἃ γείεγθηςα 

ἴο ΓΕΠΪηρ ραγηθηΐβθ ἃ5 ἃ ϑρῃὶ οὗ τηουγηϊηρ (ο΄. ὅπ. 3739 44)" 

2 5. 11} 281: 700 1329 212), Δηα βενίηρ {Π6πΔ ὉΡ Αἰζοῦ ἴῃ6 58] 655 

5 ραβδί, αἰϑδο ἴο Κεαερίηρ 5ϑιθησε ἴῃ 5ΟΙΤΟΝ (ο΄. 2 Κ. 1τ836 [00 2: 

Ρϑ, 305. ν), Δη4 ἴο υἱίεγδησα ἃ5 ἃ ϑίρῃ οἵ ον (ς΄. 15. σ8: Ῥ8. 26: 

1262). Ρ]., Πονγανοῦ, ὑγοίευθ ἴο 566 ἴῃ ἴΐ ἃ γϑίεγεησθ ἴο γε παϊηρ ἃ 

δαυτηθηΐ ἃ5 ἃ 5]ρῃ οὗ 50} 15Πὶ ΟΥ̓ αἰ ν]βίοη, ἃ5 ἴῃ ἴΠ6 οαβε οἵ Αἢι]α ἢ 

(. Κ. 1139), ἴη ψῃοἢ οᾶδ86 (Π6 βενίηρσ Μοῦ] θὲ Βριγαίϊνα [ΟΥ̓ (ἢ 6 

Γοϑίοσαίοη οὗ ἅη1γ. Ηδ σοΙραΓΘ5 (Π6 ἡνΟΓα5 οἱ [6505 (Μ|. τοϑ'- 3) 
Φ 
Ψ 
. 



ΜΑΝ᾿ ΗΕΙΤΡΙΙΕΒΘΝΕΈΘΘ. [(. 91-:.Ὁ ΙΟΙ 

ἴο 9ῃονν (ῃαΐ ἴΠΕγῸ γα ὁσοδϑίοηβ ΏΘη ΘΟ 51 15 ΠΟΟΘϑβαγΥ, δ Πα 

5. ςδι: (οὸ 5ῆονν [Πδΐ {Π6Γ6 ΓΘ {1π|65 ΨΠΘΗ 16 ΟΡΡοβιίε 15 ἴῃ ρἷδςα. 

Δ ΏΠῈς Οομο οι ἢ 5 ῥυηοΙρΙῈ τπιϊσῃΐ θὲ Πρυγαίνοϊν Ἔχίε δα ἴο σον Γ 

ΘΏΟὮ οᾶ565 ἃ5 ΡΒ]. ΞΌΡΡΟΘΕ5, ἰΐ 15 ἔα πλογα ΠΚοὶγ [μἰ ἢ6 ἢδΔ4 (Π6 πη ϊ- 

νΟΓβ4] συβίομηβ οἱ πο ΓηΪηρ᾽ ἰῃ τη. ΟἿ 51|6ῆς6 δηὰ βρεθοῇ ἼἿοπι- 

Ρᾶγε Β5. 20“. 1ἴη (6 Ηφ60.--8. 4 ἢγιε ἰο ἰουθ]. ΠΑ δῖ ἀθο]αγοβ 
Πογα [Πδἴ ἰονα δηα Παΐβ ἃ5 ννῈ}] 85 {Π6 11 ἜχρΎΥθϑϑίοῃ [ἢ ννᾶῦ Δη4 ρϑᾶςθ 

ἢδᾶνα {ΠΕ Γ Δρροϊηίβα {π|6ὸ5. ΝΤ. γθοδ}}]5 ἢ τεΐεγθηςε ἰο νν. 2- 

[6 ψογάϑ οἵ Μᾶγοιβ Αὐτοὶ (Χϊ, 23), τὸν δὲ καιρόν, καὶ τὸν ὃρον 
δίδωσιν ἡ φύσις---“ὍοΙῃ (ῃςῈ ΤΟρροτγίμ πη! νυ ἀπα (6 ᾿ἰπλϊΐ ἢδίυγε 
σἶῖνε5.) Α5 ψὰβ ποίεα ἃρονβε, ΤΥ. δπα δῖε. τερασγὰ [π656 νεῦϑαβ 

ἃ5 (ῃ6 ταϑι!ς οἵ δίοϊς ἱπῆπιθποα. Ῥῆριογεῦ (υ͵απγδμοῖ ΝῊ ῥγοί. 

ΤΠ]οοὶ., τ887, τη8-182) Πη45 ἴῃ Πθῖὴ ἰγαςοθβ οἱ (6 ᾿ηθπθδησς οἵ 

[ῃ6 πάντα ῥεῖ, οὐ απΐνογϑαὶ ἤτιχ, οἱ Ἡθγδο! 5. Α5 ἽΝ ΠἋ. νν6}} οὔ- 

ϑ6γνθϑ, (ἢ6 Γππάἀδηηδηΐαὶ ᾿πουρῃΐ οὗ ἴΠ656 νεῦϑθβ ἴῃ ἰἴ5 σοηηθο- 

[ἰοὴ αἰ Πογα ἔγοπ ἜνΈῪ Καονη ΡΠΠΟΒΘΟΡηγ. [1ἰ 15, ἃ5 (ΌΧ 98 γ5, 

ΜΉΘ τηδῃ {Πη1κ5 ὨΪΠη56}1 τηοϑί ἴσγοα {παΐ ἢδ 15 βυθ]εςί ἰο αἰνίηα 

Ϊανν. 

9. ἸγΠπαΐ ῥγοβ, εἰς.]1. ΔΙΓΕΓ 15 Ἔχίθηαβα ϑυγνευ, Οομο θίῃ τοί στη 5 

ἴο (ῃ6 ογγίηρ αυεβίίοη οἵ οἢ. 1. ὍῆΠα ροϑιίίνε αιδϑίίοη 15 ἃ. ἢ6ρ- 

δἴϊνε δϑϑουίίΐοη. Ηἰβ5 ροϑβι(ίοῃ 15 {παΐ ἰἤθγα ἢδ5 θθθῃ ογάδϊηθα ἃ 

{ἰπλ6 ἴογ 811 {πΠ656 δον! 165, Ὀὰΐ [Πᾶΐ ἢο ϑιι ϑίδη! δ] δανδηίΐαρε δο- 

ΟΥ 65 ἔγοπι {Π6η} ἴο τΙηΔη, ποι ρἢ ἢδ πηυβί ροὸ [Πγουρῇ {Π61|.---10, 7 

δατὺ ἢ ἰοϊῇ. ΟὐοΠεΙοῖῃ γονεγίθ ἤοσα ἴο ἴΠ6 νεσ ψογὰ ψῃϊοῃ ἢα 

δά ιι5664 ἴῃ 1135, ὙΤΠ6 νϑῦϑα ρίνεϑ {Π6 γδάβοῃ ἴοσ {Π6 ἀδθηϊαὶ τηδα 6 

ἴη νϑ8. 9.--11. Ενογγι μέρ ἀρ γοῤγίαίε]. ἘῸΥ ἃ υϑΒοαίίοη οἵ [Π68 

ΓΟΠαογίηρ “ΔΡΡτγορτγίαίθ᾽" δηᾶ ““ἱρῃογδηςθ,᾽" 566 οὐ σα] ποίθϑ θ6- 

Ιον. Τῃδ6 νοῦϑθ σοῃίηιιθ5 ΟΟἢ.᾽5 ορδογνδίίοηβ δρουΐ {ἰπ|65 δηά 

βθᾶβοηβ. Ενογυίῃίηρ, 6 ἀδοίαγθβ, 15 ϑυ 4 0]6 ἴο [15 ββεάβοῃ, Ὀαΐ 
(σοά 88 50 νβι δα πηδη᾽ 5 νβϑίοη {παΐ ἢδ σδηποί αἀἰβοονοσ (σοά 5 οΥΚ 

[γτοπὶ Ὀδρὶπηΐηρ ἴο 6Π6, 1.6., [15 ΡΌΓΡΟΒΕ δηἀ τηδδηΐηρ. Ηδ [ας ῥμὲ 

ἱρηογαηοο τη γπμα "5 Πδαγί---ρΊνε 5 15 ἃ ρ!!πηρθε οἱ ΟοΠ οί 5. σοη- 

ςορίίοη οἱ σοά. Ἠδξ (μηκΚ5 οἱ πὶ ἃ5 ἃ Ὀείηρ Ἰδαίοιιβ ἰδϑί τηδῃ 

5ῃο] 4 Ὀεδοοπης ἢΪ5 6414]. 11 15 ἃ ϑεπλῖς πουρῃῖ. Οὗ. Οη. 4325, 

Δη4 [6 5ίογυ οἵ Αάἄδρα, ον ηδοπγ ολς Βιδιοίμεκ, ΝῚ, 92 ἤ-. 

Τῆς ἢγοῖ οἰαιιβα οἱ [15 νϑῦβα 15 γθοδ θα ἴῃ ἴῃ6 ΗδΌ. ἰοχί οἵ ϑίγδοῃ, 

3015. 8.---12, ΤΠ ογο ἰδ πὸ ροοά 707. ἐμδη1}]. ΤῊΪ5 νεῦϑὲ γοϊογαΐθϑ (Π6 



ΙΟ2 ΕΟΟΙΜΚΕΘΙΑΘΤῈΘ 

ῬΘ55: 1151 σοπο] ϑοη ῬΓΘν οι ϑνῪ ἀγάγῃ ἴῃ 253. ΟΠ ]οίἢ σοΠΊ65 

Ὀδοκ ἴο ἰἴ ἤδγα δἴΐζεγ ραϑϑίηρ ἴῃ γανίονν [ῃ6 δαί νη 165 οἱ Ὠυτδη [16 

ἰπ {ΠΕΡ ΔΡΡσγορτγίαϊε {ἰπ|8δ5 ἀπά {μεὶγ ἔμ111γ.---)ὸ ροοά]. Ἐν., 

Ήρηρ., Ζῦ., Ρ]., δηὰά τ. τηδϊπίδιη {Ππᾶΐ {15 πηθαῃβ ἴο ἀο ροοά ἴῃ 

8Δῃ οἰἢϊοα] 5δεη586. Δ Βοσονοσ {ῃ6 ρῆγαβα οσσυγτϑα ἰη Οοἢ., ΠούνΕνΘΓ, 

1: 15 ἀδεβηδα Ὀγ (ἢε σοηίοχί ἴο τηθδῃ “δηΐου [1{6.᾽ 9 6]. 15 ὑγοῦδθϊγ 

τῖρῃς ἴῃ οἰαϊπηίηρ {Πᾶΐ [τ ἴθ θγα βααίνα!θπίὶ ἰο “866 ροοά᾽ οἵ {Βε. 

ποχί νεῖβα.--18, 4ηπά αἰς0]. ΤὨδ νεῦβα σοηίίηιι65 Δ ηα σομηρ εἴα 5 
[με (Ποιρῇῃϊΐ οὗ νβΒ. 12. (ἝΟἰμθρυΓρ 15 αυϊία σρῃΐ ἴῃ τηδι ἰδ ηϊηρ (Πδΐ 

““Δη4 4150 15 ἀδρεπάδφηϊΐ ὑροὴ “1 Κηον.᾽" Τ{ 5 ποῖ ἴο ΡῈ γεπάδθγεα 

ἃ5 8Δῃ δανεογϑαίϊνε, ἃ5 τ. δηα Ν]. τηδϊηΐαϊη. Τῆς {πουρῆϊ 15 (6 

5816 ἃ5 ἰῃδΐ οἱ 2 ζ“ {3 Ὀυϊ ΟΟἢ. ΔρΡΡΙοδοἢ 65 ̓  ΠΘΓῈ ἔγοπ ἃ 5οηδ- 

ψ δ ἀἸἤογεηΐ Πἰης οἱ τεδβοηΐηρ. Ευϑῦγν μια] οΥ ““δαοῖ; γιαη᾽" 

βίδῃαϑ ἴοσ “411 διυμηδηϊν,᾽ {Ππουρὴ [ἢῃ6 Ρῆταβα ἴαϊζαϑ βοῇ ἰη- 

αἰνιάυα} τηδῃ ϑίηρὶγ. (Οὐ. “ἢ. 515 δἂῃα Ῥϑ5. ττόι.---7ς ἐπ γῇ οἵ 

αοά]. ἴῃ Οομε θίἢῃ Β νίενν, (οα᾽ 5 οπα ροοῦ ρ ἴο πηδη 15 (ῃ6 ὈΪΐ οὗ 

ὨρΆ ὮΥ δηϊμηδ] [16 ῃϊοἢ σοπλθ5 ἢ [ῃ6 γρθᾶγθ οἵ ν]ροῦ. 8566 

θαῖονν, οἢ. 11'-125.--14, 41] υἱεῖ; Οοά ἄοες 5}αἰΐ δ6 ἤογουογ] ΤῊΪ5 

Υ5.,) ἱπΓοάποδα {π|κὲ ν5. 12 Ὀγ 7 Κῆοιυ, σοπίδ᾽ 5 ἃ ΒΕςοΠα σοην] οί οη 

οἱ Οομοίείῃ, Ὀαβθά οἡ νν. 2-.. ΤΠ15 σοηνιος!οη ἰ5 ἰμαΐ τη ἰ5 

σδαρῃί ἰη [6 νου] α-ογάογ δηα σδηηοῖ Ἔβοᾶρα [ΤῸΠὶ 11. ΤῊΪ5 πη ἢ 

σᾶη Ὀ6 56θὴ ἴῃμαΐ 1ῃ6 νου] -οΥάοσ 15 (ἢ6 ψοσκ οἱ σοά, δηά 15 

ογάαϊηδα ἴο ῥγοάμος ἴῃ τθη ἴῃ6 ἴθασ οὗ οά. Α5 [ῃ6 Ἴσοηίοχί 

5ῆονν5, πούγθνογ, (ἢ15 15. ἴο Οὐδ ποΐ ἃ βυίδποϊθηΐ ἐχρδπδίϊοῃ. 

Ης Ἰοηρϑ ἴοῦ βοπὴ6 ν]βϑίοῃ οὗ ἃ ρευηδηθηΐ ραϊη ἴσο ΤηΔη 5. ῥγε- 

ΒΟΥ 6 ἃ δοι[ν 1165, νΠΈΓαὰβ 8}1 ἰμαΐ 6 σδη 566 15 [ῃδΐ τηδῃ 5ῃου]ά 

Θαΐ 8η4 ἀτηκ δηά δη]ΟΥ Ὠἰπη5611. [0 5 ργόῦρδθ]ε {παΐ 6 ἄοθϑ ποῖ 

Ραΐζ ᾿ηἴο ([ῃ6 ψογὰ ““ἔθαγ᾽ ἃ τηδδῃϊηρ 50 γε] ρίοιβ ἃ5 ἰἴ οἴΐδθη ὈθᾶΓ5 ἴῃ 

ΟἴΠΟΙΓ ραββϑᾶρεβ, ἃ5 Μὰ]. 16. Οἡ [Π6 ρευτηδηθηςα οἱ (σοα 5. ψογΚϑ, 

οἵ. Ῥ5. ,χ3, Τῆς ἢγϑί Δ] οὗ 1Π15 νβ. 15 συοίβα δηα οἰδθοζγαίθα 

ἰη Β5. 185.--1δ. ἡγμα! ἐδ ἐμαὶ ευἱμοῖ! δὴ Αἰγεααν ἐὲ μας δεομ]. Οο- 

Π6ΙοΙἢ πον γανεγίβ, ΔΡργοδοῃίηρ ᾿ἴ ἰτοπ Δ ΠοίῃοΓ ροϊηΐ οἱ νίεν, 

ἴο ἴῃ6 {πουρῃξΐ ΕΧΡΓαββαα ἴῃ τ᾽. στα ἰἰ 5 ἴῃ6 ᾿πητη14 }}ΠΠ{νΥ 

οὗ (ῃε αἀϊνίπα οΟΥΘΓ ἰῇ ΠΟ ἢ πλᾶῃ 15 σαυρῃΐ {πᾶὶ ΟΡΡΓΘ5565 ἢΪ πη. 

Ἐνεσυτηρ ἢδΔ5 115 ἴτη6. Νοίῃϊηρσ σαη Ὀ6 ρΡαΐ ουὔΐ οἵ οχἰβίθεηςθ. 

Αοἰβ δηά δνθηΐβ ΓοΟῸΓ σΟΠ ΠΌΑ ΠΪγ, Θά ἢ Ρυγϑυΐηρ [ῃ6 οἰ ΕΓ ἴῃ ἃ 



ΜΑΝ5 ΗΡΙΓΡΙΙΕΘΘΝΈΘΘ. [(Η. 81-. 103 

ΓονοΪνίηρ οἶγο]θ. ὙΎ]ΕΓ σοηρᾶγοθ Ον!ά, Μείαγηογῤίοσος, ΧΝ, 

179 7.: 

Ἐνθῃ {{π|6 [561 ράθϑ οὐ ὙΠ οοηδίδηϊ ΡΓΟΡΤΊΕ55 

Νο οἰδμογνῖβα (ῃδη ἃ σχίνοσ. ΕῸΓ πεῖτμογ οδη ἴῃ Τίνα ρᾶι56, 

Νοτσ ἰῃς Ἠδοιίηρ μουγ; Ὀὰϊ ἃ5 νγανε 15 πγρεα Ὀγ ννᾶναε, 

Τῆς ΘαγΠ οΓ ΡυσΠα ὈγῪ {Π6 οὴ6 Δρργοδοξίπρ, δηα ᾿ξ ρΌ 5.65 [6 ἔοΥΤΏΘΓ, 

50 [86 πῃηοπιοηῖδ5 δἰ πλ ]ΑΥγ ΗὟ Οἡ Δηα σ5ἰσα ]αῦὶν ξΟ]]ΟΥν, 

ΑΠα ὄνὸγ γα γοηθνθά. 

ΟΟΠ ΘΙ οι ἢ 5 ἤρυγα ἴ5 ποῖ, Πούγονεσ, ἃ σῖνοσ, θυ ἃ εἰγοῖς. [ἢ 1ῃ15 ἢς 

σοηοοῖνοϑ οἱ ἐνεηΐ ἃ5 σῃδβεα Ὀγ δνεηΐ, 11} 1{ 15 1561} Ὀσουρῃΐ ὈδοκΚ 

Ὀγ αἀοά. ΑἸἰγθα4)), 566 οἡ 119. 

11... 701] ὁσσυγθ ἴῃ Ηδθ. ΟὨΪΥ ἴῃ ἰαΐε Ῥοοκϑί(Ναε. 25 Ἐπ. οἵ. ὃ δηὰ Πογε). 

1 15 υϑεα ἔγεαυθπίν ἴῃ τ ΜΙβῆηδ (8εε 4.5., Ἐγμδ., 61, ἀηα Ζοδακἠήη, 

1ἰ Δη 4 23. Τα ρδγίορὶα. ὁσσυγβ ἴῃ ΕΖΓ. τοἱθ, Να. τοῦ δῃηά 1.381, ἰὴ [Π6 

56 η86 οἱ Βχίηρ οδ᾽επάδι ἀαἴεβ. ΤῺ πουη Τη68η5 ἃ “ἤχεά οἵ δρροϊηίοα 
{1π|6.᾽ ϑομθομίοσ σοη]εοίυγοβ ἰδὲ ἴῃ ἴῃ6 ΗδΡ. οὗ Β5. 429, Ἰ)Ὁ" ΤΡ Ἢ)2 

β5ῃου]! ἃ 6 1} ΤΡ 22 (866 δῦονε {πμίγοά. ὃτι, 1). ὙΠμῈ ατεοκ ’ οὗ 

Β5., μονένεγ, ἰγδηβίδίαβ ϑ ΠΏ ΡΙΥ ὉΥ καίρον. ΤῊ τοοῖ 101, μανίηρς (86 

58Π16 βΈΠΕΓΑΙ Π]οδηΐηρ, 15 ἰουηα ἰη ΑΥ., ΕΠ. δηὰ Ατγαῖη. [ἢ βοπιδ οἵ 

[Πε6 ἀϊΔ]εςῖβ οὗ (με Ἰαϊΐεσ (ϑγσ., Μδῃάᾶ., Ῥαϊπγσθης δηᾶ ϑδιηδγ 8), 1ἰ 15 

χαῦηπα, οΥἵ σῖῦηα. Τῇ Α5. 1ἴἴ οὐοὺγβ ἂἃ5 σὕρρμαῆμ. ἴῃ (6 Ατδπὶ. οὗ 

ὍδΗΙΕΙ ᾿ξ οσουγβ βανογαὶ {1Π|65 1ῃ ἴῃ6 δθῆβε οὗ “δρροϊηίθα {1π|6,᾿ 566 

Τη. 215. 3: 421. 8, οἷς. (βρ᾽5 τεδάϊηῃρ, ὁ χρόνος, ἱπαϊοαίεβ τὲ ργο- Ααίθδῃ 

τεδαϊηρ ννὰβ 015, (ὕ. ΜΟΝ., Ρ. 141.--ὐ θη], ἔσο ἃ τοοῖ πηεδηΐηρ “ Ὀ6 
Ρ᾿εαβεα᾽ οἵ ““ὶἴακε ἀδ)!ρῃϊ,᾽" οΥἹΡΊΠ4}}ν τηθδηΐ “ρ]βάϑυγε," 566 6.ρ., 15. 

4438 4610 ς 210 Δηά ΤΟΡ 2151. ϑοτηδίϊπιεβ ἰη ΟΟὮ. [ῃ 15 δ ] ογ πιεδπίηρ 

ΒΌΓΝΙνΕ5. (6.5., ἴῃ 58 121}: 10)ὺ.,. Ηδργα, ὨοΈνΟῚ, 11 πηθδη8 “Ἰ]ΔίΟΙ,᾽) ΟΥ̓ 

ΚΒ υβ:η655,᾽) 7.6., “τὲ ἴῃ ΒΟ ομα 15 οσουρίοά, οὐ (4 Κεβ ἀδ!ραι,᾽ ἃ 

τηθϑηΐϊηρ ΜΒΙΟΠ ἰἰ αἶἰθὸ μᾶ5 1η ςἢ. 5 δἂπὰ 8. Τῇε (ὁ τεπάεγεά  ΌῪ 
πράγμα. Τῃ (ῃε Ταϊπλυά 1 πχεδηΐ ἴΠῸ 58Π16, 5ε6 [8. 4920. (. αἰβο οἡ 

{με νοτά Κῦ. ὅϑ8ος. ᾿ 

2. γὉ]. Ηἰἴι., Ζό. δηὰ ϑΐερ. τιδἰπίαίη (μὲ {Π15 15 ποῖ εχυϊναϊεηΐ 
ἴο θα, Ὀυΐ {πδΐ 1ἴ 5 8η δςί. ἰηἴ. δηά 15 σοηπεοίοα ἢ γπ οἱ ἴῃ6 ρῥτγθ- 

σϑαϊηρ νβ., δηα τοΐειβ ἴο {η6 δεῖ οὗ Ῥερείηρ. ὙΝΊ (15 ἰπ ρᾶτὶ Κῦ. 
(δ 2150) ἄρτεθβ. Ὅδε τοῦ τεκεῖν οἵ (6, ἃ5 τ. οὔϑεγνϑϑβ, τοΐθγϑ ἴἴ ἰο {Π6 
Ιάῦθοσ οὗ {πε πιοΐμεσ, ᾿πουρἢ ἔγοσῃ {5 Κῦ. (ἰ. ς.) ἀϊβθθηῖβ. Ηδὶ]., (1η5., 

θε]., ντ., ΝΜ η4., Ν]., Νο., ΜῈΝ. δῃηά Ηδ. τγίρμεν ἴακε 1ἴ 85 μανίηρ δὴ 

ἱπίγαηϑιενε ΟΥ ρᾶβϑῖνε 56η88, ἃ5 ἴῃ6 ορροβίία οὗ 8. θ᾽ γα] ΥΥ πὸ 15 

υϑεα ἔοτ “δἰγί μ᾽ ἴῃ Ηο. 9:1 δηὰ πιϑ ἔογ πϑοτῦ ἰη 76. 2:33, ὙΤῈΘ ὃ ἴῃ 

115 δηὰ {πε [ΟΠ] ον ηρ ΕΧΡΓΕΘ5Ι ΟΠ 5 566Π15 ἴο ΟΧΡΓΘ55 (86 ρϑηϊνα τοϊδίίοη, 

ο΄. Κὅ. ξ4οοἈ.--- 95] 15. ἴῃ βοπὴα δυίπογίεϊεβ ροϊηίεα πρῶ, 5εα Β8Ὲσ, 
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Ρ. ὅλ, πὰ ς΄. γνοῦ, 5. 66». ΤῊΪ5 ἔογμ οἵ (ῃιἷ5 ἱπξ. ὁσουγβ οπ]ν Βεγα ἱπ 
ΒΗ. Τμε υϑι.8] ἔοτπι ἰ8Θ 521" ΟΥ 512), 566 15. 51|5 76. 1190. 189. 4138 

ΤῊΣ ἔογπι ψἱτμουϊ {πε 2 ὁσσυτα ἰπ ἴμῈ Μίβηπα, δαὶ 85 85, 866 δλέ- 
δύ, 2ι.--- τ Ὦ θυ] 8 ἃ νϑγὴ ΨΕΪΟΒ Οσουτβ ἴῃ {πῸ Καὶ οηςε ΟὨΪΥ οἰβενῃατα 

ἷἰη ΒΗ. (ΖΡ. 22), πιεδηΐηρ ἴο ὑρτοοῖ. [{ οσουγβ ἰπ ἴῃς Μίβῃπδ, 566 

Αδοίλι, 411, διὰ ἴμ6 τείογεποαβ ἴῃ [8., Ρ. ττοϑὰ. Τῆς τοοῖ αἷϑο οοςσιγϑ ἰῃ 

Αγϑηι., ὅγυ., Αγ. 8ηὰ Ειτῃ., ῳ. ΒΏΒ., δδ νοσθ. Ὑῆα Ρίεὶ ἰβ υβϑεὰ ἴῃ 

ΒΗ. ἴῃ {πε 5εη8ε οἱ “πουρῃ," “ουἱλ ἴΠπΠῸ Παπη-ϑίγηρβ,᾽" οὐ. στη. 405 [05 

115. 3.2 5. 8', τ (Π. 184.---.}}2}} Ηδ. εγαᾶϑεβ ἃ5 ἃ ρίοββ, ἰο βδουγε ἃ ποῦ 

Ἔνθηὶν Ὀδ]απορα τηρίγε.---3. 2.5]. ΑΕ, γῆο 5 [ο]]Ἱοννεάὰ Ὀγ Ηἱὶ., (ἰΠ8. 

δηα δ5ϊῖε., ἱπουρμῖ 11 υπδιτηρ ἴο ἰαῖκε {Π15 ἴῃ 115 ογάϊΠΑΓΥ 56 η586 οἵ “ΚΙ],᾽ 

Ὀδοδυβο (δι αἀϊὰ ποΐ 566πὶ ἴο πὶ ἃ πδίιγαὶ δη Π6515 ἴο “Ὧδ641],᾽ Ὠδ δο- 

σογαάϊησ!ν τοπάογεα ἱἰ “ νουπα.᾽ Μορῖ τεοεηΐ σοϊηπηδηίδίοτβ (ατ., Πεὶ., 

Νο., Νντ., Ρ]., Ν]., Μὴ ά., ΜΕΝ. δπᾶ ΗΠ.) γον τεχαγὰ ἴῃ6 οοηίγαϑί 

θεΐνεεη ΚΙ Πρ δηα Παδ]ϊηρ---ἶ,δ., ἀσϑίγογίηρ 16 ἀπα βανὶηρ ᾿{---ἃ5. ηδῖ- 

γᾶ] δὰ ἰογοεΐα!. ὙΠε ὦ τεβίτς(β ἴΠῈ ννογά 2 το ΚΙ] ἰηρ ἰπ ψνασ, Ὀὰΐ 

85 τ. οὔϑεγνεβϑ, ἴἃ ἸοΟγε ῬγΟΌΘΌΪΥ γεΐεγϑ ἴο {πε Ἔχεουςτίοη οἵ ἱπάϊνϊά 4] 

οἴεπάεγβ.---ῦ 0 Ὁ]. ὙΠῈ τοοῖ πιθδηβ ἴο “Ῥσγεαϊς (ῃσουρῃ," ““ἴο Ὀτεακ 

ἄἀοννη;,᾽ δηὰ 15 ραγιςυ αγὶν ἀρργορτίδίε ἃ5 πη δη 6515 οἱ 722 ἴῃ ἃ σουη- 
ΓΓΥ κε Ῥαϊεβίίηθ, νἤογα Ὀυ]αΐηρδθ ἀγα που ]Υ σοηϑίγυςϊοα οὗ 5ἴοπῃα. 

Ιη 15. 55 1 ἰ5 υϑεὰ οἵ Ὀγεακίησ ἀονη ἃ νἱπεγαγά-"ν8}}.---4, ἼἼΡΌ δηα ἪΡ]. 

ΤΔοΓα 15 ἃ βί γι κίηρς ραγαποιηδϑὶα θεΐννθοη {ῃ656. δΌ 15 364 οὗ πηουΓη- 

ἴηρ, ἡ ΠΕΙΠΕΓ ΡΌΡ]Ϊς οὐ ρῥγῖναῖε, 58ε86 αη. 2321 5. 251 283 2 5. 381 Τα. τός 

Ζε. 1210. 1: ὝΦδε τοοῖ οσουΓβ ἰη Α5. 85 δαραάμ (ἀσγίναίνεβ σἱράμ δῃὰ 

δ ῤἠμ) ἴῃ ἴδ 58π|6 τηϑδηΐησ. [{ αἷθϑὸ οσουγβ ἰῃ (γίβιϊδη Ῥα]  ϑεϊπἰδη 

Ατδπι. (Θεννα ν, 1 ἀϊοέϊοοη, 64), ἀιὰ ἴῃ ΑἸ παγὶς τ ἢ ἰγϑηβροβθα γϑάϊςα]ϑ, 

85 “αἴτρε" (ἡ. ΖΌΜΟ., ΧΧΧΝ, γ62).-- ] πιοδηϑ ““ἴο 168ρ,᾽ “ἀδηςε.᾽; 

ἼΠῆε τοοῖ οὁσοὺγβ ἴῃ ΑΥδπι., 50γΓ. δηὰ Α5. ἢ ἴῃς βάτὴς τησδηΐηρ. [Ιη 

ΑΥ. ἴῃ οἵῃ 5ἴεπι ἃ πιθδη8 ““ἴο Παϑβίβη στθδί!υ,᾽" “ἴἷἋἢο τὰ νυ τἢ ἰοᾶρ5 δπά 

Ὀοιηα5." Ῥτοῦδρίνυ, ἃ5 Οἷπβ. βυρρεϑίβ, [μῸ σοοῖ 15 υϑϑα ἤσθσα ᾿ηϑίθδα οὗ 

πον, “ἴο γο]οῖςβ,᾽ οῃ δεσοιηΐ οὗ {πε βἱ πα] γὶτν ἴῃ ϑουπά ἰο τρῦ.---ῦ. 159]. 

Εογ {Πε υδὲ οὗ [Π15 ἴῃ {Π6 5εῆ88ε οὗ ϑδοδίζεγ οὔ ἴῆγον δνᾶυ, οὔ. 2 Καὶ. 335 γ1 

Ε2. 2.5, Ῥ5. 28.-- 37] ἰβ υϑεά ἴῃ Καὶ δηὰ Ρίεὶ ψιπουΐ ἀρραγοηΐ ἀἾ5- 
ὈμσΟη ἴῃ τηδδηΐηρ. τῷ ὉΠ], ἔου δπόι μου ΘΧΔΠΊΡΪΕ οὗ {Π6 ιι56 οὗ ὑΠῚ 

ΜΙ ἢ 12, 566 ἔχ. 237. Ὁ.)2Ν] δπαὰ 5555]. Ηδ., ἰο βϑθοῦγε ἢἰβ πιδίγε, γὸ- 

͵εςῖβ ἃ5 ψίοβϑβεβ.----ὃ. 03], ΠῖΈγα ]ν “5Ὲ εκ, 15 ΒΈγα ΘρΡρδγεπῖν υϑεἀ οἵ {πε 

δοαυϊπιίίοη οὗ ῥτγορεσγίυ, τύ. Μιί. 1346. 46,.- -Ἴ2Ν}] ΟΥΑΙ ΠΑΓΙΥ τηθδη5 “ἀ6- 

ΒίΓΟΥ,᾽ ἃ πηδδηΐϊηρ νν ] ἢ 1 Πᾶ5 Ἔν ἴῃ [Π15 θοΟΚ ἴῃ οἢ. 77. Ηδτο, μον- 

Ἔνεγ, ἰἰ ἰ5 υδεα ἴῃ [ῃ6 ννεαΚαῦ 56 η586 οὗ “1οβῈ,᾽ ΒΏ8Β., ἰῃ ΙΓ ἢ 1 ΔΡΡΘδΓβ 
ἵπ ἴῃ6 Μίβῃπα, Τεδαγοίν, 858, ΤῊὨϊ5 τηοδηϊηρ 50 Ἀρρθδγβ ἰῃ 5. 110175, 

ψ οτε ὯΝ ΠΡ ἰ5 “ἃ Ἰοβί 5ῃεερ.᾽"-- 335], 5δεεὲ ποίβ οὐ ργενίουβ νϑῦβε. 

-Ἴ. 157], “ἴο 5ενν,᾽ 15 ἃ σοιῃρδγδινοιν γτὰγε ννογά. [1 ὁσουγϑ ἰπ απ. 3] 

ἘΖ. 1.3.8 ΤΟὉ 1615 Δηα δγθ. [11 15 αἷϑο Τουπᾶ ἰη ΝΗ͂., 5βεὲ ϑαδδαίξι, τ33, 

δηὰ ΚΚεϊίρι, 2ο5.---8, ΠΌΤ] δηὰ 8.52], ὙΠῸ σἤδηρε ἰῃ 80 ἔγοπι ἱπβηϊ- 



ΜΑΝ᾿ ΒΕΙΡΙ ΕΘΘΝΈΘΘ [(Η. 81: ΙΟΣ5 

ἔἶνεϑ ἰο {8 πουῃβ ἀδποίθβ, ἃ5 Ρ]. ὰ5 ποίβα, [πμδὶ (Ππ βευίθβ 15 ςοιῃρίείθά. 

9. 1), 566 οἡ 13.-- 9795] Βίςκ. επηεπάβ ἴο ϑΌ»π, Ὀυϊ 85 ϑίδθρ. τὲ - 
ΤΛΔΓΚΒ5, Ο. πιδὺ νν6}} πᾶνε νυ τεη Ὁ» 5. Ηδ., ῆο ῥγδοίοδ!ν τενντῖα5 

{πε ῬοοΚ, τεραγάβ (15 νβ. 85 οὔ βίη} ἃ ρίοβϑ ἴο 1τὖ, θαΐ ἴῆθγα 15 ηο δνῖ- 

ἄεηοβ νδίθνου ἴο 5 }ὦἹ͵ υ5 ἴῃ ἰγαηβίογγίηρ 1 ΓΠΠΠ6γ. Ιἰ 15 ἃ τεΐγαϊῃ 

ΜΜΠΙΟῊ νν6}} Ἔχργθβϑαβ Ο.᾽5 τπηοοά, δηὰ Πᾶ5 ἃ ρεμυης σίηρ.-- 10. 10}, 56 

οἡ 113, Ηδ. σουηπίβ (ἢ6 νϑῦβα ἃ ρῖοββ 85 ἢς 4068 νβ. 9, δηα 1 85 1{π|Ὲ 

ο81156.---11. ΠΡ, ἴῃ. ΒΗ͂. ὑϑι8}}ν πγβϑηβ “ἔδἱγ," “Ῥεδυθυ," σ΄. ΒΏΌΒ., 
σμδ νοσο, Ὀὰϊ ἴῃ ΝΗ. 1ἰ μᾶ5 ἃ πῦςῇ ψΊάοσ πιοδηΐησ. Ε.Ρ., ἴῃ Ζαδίγη, 

252, Μακελήγίη, «10. Μ ίκιυα᾽ οἱΐι, τοῦ, ἴθ. οδἱρηῃϊῆεβ “ροοά.᾽" Τι 15 Ἰπίεγαϑβί- 

ἰηξ ἴο ποίς [πὲ θη Β5. ραγδρῇγαβεβ ΟἿΓ ρᾶββαρε (οἢ,. 3016. 38), ἢ6 Γε μα 6Γ5 

Β᾽ ὈΥ 2... [Ιἡη Ζαδῖηι, 3, ἼΡ᾽ μὰν Ιη68η5 “8 5ίγοηρ {γεθ.᾽ [Ι1η ΝαξΙγ, 

γβ, ἼΩΝ ΠΡ᾽ Τηθδη5 ““ἴο 5ΒρΡ6δΚ νοϑῦὺ νν6}}. Ιη Ζοδαολῖηι, 85, δμοδίἡ, τὶ, 

δηά Τ᾽ εγιγηοίἦι, 23. 8, 3) τηθδηβ (Π6 ““θεϑι᾽ (δηϊτηδὶ ἴοσ βδουιῆςο), ΨὮΣ6 ἴῃ 

Κογτιοίι, 65, Ὁ) ΣῈ Πρ τηδδη5. “νογίῃ ἔνο δεία 5, δπά ὍἹ ΠΥ 7, ΠΣ 

ΙΏΘ8Δη5 ““Ψοτγίῃ θη Ζυζίη." ὙΤηδὶ {Πἰ5 ἰδίου ὑϑᾶρὲ δα Ὀεριη ἃ5 δαγὶῪ 

85 ΟομΠοΙθίῃ 15 ϑῆοννη ὈΥῪ Ἂἢ. 5", γεγο 80 πλεϑηβ “θεβίηρ᾽ (580 Ηδ.). 

ΤΠ6 σοπίοχί ἴῃ ἰῃ6 νεγβϑε Ὀεΐοσε ὑ5 ἀδπδηάβ δ ἢ ἃ πιεδηΐηρ ΠΕΓΘ. 

-25}} 5ῃου]ὰ ργόθδθὶν θὲ ροϊπίεά 5}. Τὸ 540 (μαὶ “Οοἀ Μ65 μυΐ 
οἴεγηϊν ἴῃ {Πεῖγ μϑᾶγί, 5ο [μδἱ [ΠδνῪ οδηηοί Βηά ουΐ με ψοτκ οἵ αοα ἔτοπι 

Ῥερὶπηίηρ ἰο 6 4,᾽ τη αεβ ἢ0 βεῆβε. Κα. (3925) ψου]ά τεπάθγ Ὑϑν 529 

“ΟἼΪΥ ἴπδΐ ποί,᾽ Ῥυΐ (πδΐ τηδῖκεβ [ῃ6 ἐπουρῇϊ οὗ ἀουθίξα! ᾿υο!αϊν, δπὰ 

50 ἴδγ ἃ5 1 ἢᾶνε οββεγνϑά ρίνεϑβ ἴο 532 δῇ αηνναισδηίθα πιοδηΐπρ. ΟΔ80, 

Κη., ΗΙϊ., αηὰ ΗΕ]. ἀογῖνεα 1η6 ψνογὰ ἔγοχῃ [6 Ασ. ᾿αἰογια, πα ἴοοϊκ 1ἴ ἴο 

τΏθδη “Κπον]θάρο,᾽" οὐ “ΜΝ εϊ5ϊπη.᾽ Τΐβ, Βούνανεσ, παῖζε ηῸ Ὀαιίογ 

56Πη56 οὗ (Π6 ραβϑᾶᾷε. ὅνδηρ., Ναϊῇῃ., ΖΌ., θε]., νσ., ζοχ, Νο., 6!η8.», 

ΔΝ114. δὰ ΜΕΝ. οεἰΐπρ ἴο [6 πηδεδηΐϊηρ “εἰογηϊ,᾽ ογ ποίΐοῃ οὗ δἴβγῃηϊνυ. 

Τὶ 15 ἴγαβ ἰῃδὲ ἴῃ ΟοΠ. {π6 ψνογὰ μδ5 {πε τηθδηϊηρ ““ἔογενεγ," “οἱ οἱά;᾽; 

δηαἃ ““δἴεγηδὶ᾽ ἴῃ τ΄. 19 216 214. ο5 Δη64 1258, θυΐ [Πᾶἰ 15 ΠΟ τβᾶάβϑοῃ ΨῊΥ ἴῃ 

δῃ υπροϊηίεά ἰεχὲ 1 πιῖσῃϊ ποῖ μάνα δηοΐμεσ πιεδηΐϊηρ πεγο. 1)4]6 δπά 

δίας. ἰακα 1 ἰο τηθδῃ ““ἢαἴυτε,᾽ ψἘ16 Βδ. (Δ Κα65 1ἴ ἴῃ [Π6 Ἰἰαΐθσ τηθδηΐϊηρ 

οἵ Ὁ» ἴον “νοῦ. Ὁ δά., τποσα ἰῃδηῃ ἃ σθηίυγυ ἀρο, ροϊηίεά ἰοννατά 

{Πε τίρῃϊ ἱηϊεγργείδιοη ἤθη ἢ τεπάεδγεα 1ἰ “ΙΔ ἀ6η,᾽" οὐ ““ἀμκηόνη.᾽ 

ὅτ. βᾶὰνν 1παΐ ἴ τηδαηΐ ““Ἰξῃογδηςα,᾽᾽ ψν 116 Ῥ]. Ποϑιϊδιηργ, δπα Ηδ. 

τῶογο ροβ νον, μᾶνε ἔο]οννεα (Π15]εδ4. ὙὍΕ τοοῖ ὉὉ} πιβδηβ “ἰάθη, 

““ηΚηοννη,᾽ Ὀὔ», (86 υαηκηοόνη οἵ (ἰπ|6, ἤθηςς “οὗ οἰα,᾽" “ἔοτγενεγ,᾽ 

“βἰεγηΐίγ.᾽" Ετοπὶ (Π5 βᾶπια τοοί Ὀδ᾿, ἔγθαυθηην υϑεά ἴῃ {πὸ Ταϊπιυά 

(ο΄. 78. τοβ40), τηϑδηβ “1πδὶ ψῃΐ ἢ 15 σοηορδ]θα,᾽᾽ ““βεογεί," εἴς. ΤῊΘ 

σοηίεχί ἰπ ΟἿΓ νεῦβα σοιραὶβ ὺ5 ἴο τεπάογ ἰξ “Ἰρμογδηςα." ΟΘΒΟΥ͂ 68. 
3:8. 3.4 ἱῃᾳοαία (μαι δῇ δδιὶν τοδαάϊηρ νγὰ5 ὍΣ ὕ5ν. πο. ...}525], (πὲ 
ἴνο περδίϊνεβ βίγεηρίμεη {πὸ περδϊίΐοη. ὙΠΕΥ ἄο ποΐ ἀδβίσου δᾶςοῃ 

ΟἴΠΟΓ 85 ἴῃ [,αἰΐη δηὰ ΕΠ 58} (οὔ. Κὅ. δ2.2χ δηὰ (165.Κ: δ1ς2γ).--- η Ὁ] ἰ5 

ἃ ἰαΐε βυποηγυπ οἵ Τ, ο΄. ΒΏΒ., 6934. ὅ8ϊ1ερ. δϑϑὶρῃϑ ἢ }5 νβ. ἴο {πε (πμασίά 

σἰοβϑαίοσ. Ηᾷδ., δἰ πουρῇ Πε ἰγαηβίδίεβ 1 ἃ5 ροείγυ, 4150 τεραγαβ 1ἴ ἃ5 ἃ 



1οό ΕΓΠΟΙΙΕΘΙΑΘΤΕΘ 

ῖοββ. Ποη 115 τϑὰ]ὶ ᾿πουρῃΐ 5 ρεγοείνεα, μονανογ, {π6 νβ. δι5 δά- 

τα ϊγδΌὶυ ἰηΐο Ο.᾽5 βγϑβίεπι οὗ πουρῃῖ. ὙΠῸ δοίνὶ 65 οὗ 6 τᾶν θὲ βυἱοὰ 

ἴο {Πεὶγ ϑδεδβοηβ, Ὀυΐ ἴΠῸῪ ἃγα νδῖη δηα ρὶνθ ΠΟ ὈΧΟΡΕῚ τγοΐυσγη, ἔοσ τδη 

σδηποῖ υὑπαογϑίδηα {ἢ 6π|.---12, δίερ. οἰαὶπιθ [πὶ {π|ὶ5 νεῦϑα ἄγαν {πῸὸ 

Ῥεβϑιγηϊβίῖς σοπο] βίοη ἴἰο νβ. το, ἃπα σοηπίγδα)ϊςϊβ νβ. 11. Τ 5 νον γοϑίβ 

Οὐ ἃ πιϑιηἀεγβίδηασίηρ οὗ νβ. 11. Βοίῇῃ δῖε ρατίβ οὗ Ο.᾽5 ρεβϑβϑι πη15ις 
ςοποϊυβίοη. Ηᾷδ., ἔοτ ἃ γεᾶϑβοῃ, ἴοο, 50 βυ)θοινε [πὲ 1 ἀο ποὶΐ ἀρρτεςὶ- 
δῖε 1ϊ, τεραγάβ [ΠῈ νεῦϑα ἃ5 ἃ ρ]ο0ββ5.--Ὁ3]. 11 15 ργοῦ δ ]ε ἔγομῃ ἴῃς δπδίοον 
οὗ ὉἼΝ2 ἴῃ 23 (ΠΟ ἢ 15 ἃ σογγυρίίϊοη οἱ ΘΝ 5, 566 οὐ. ποῖα οἡ 23) δπάὰ 

Ὀσνδ ἴῃ 8:5, ΜΠΙΓΘῊ Οσσὺγ ἴῃ βἰ πα] ἘΧργεβϑίοπβ ἰο (Πΐ5, [μδῖ Ὁ3 ἰβ εχυίΐνα- 

Ἰεηΐ ἴο Ὁ" (ροββϑίθ!ν ἃ οογγυρίίοη οἵ 10), ἀπ τεΐεγϑβ ἴο πιδῃκίηα. 80 Οἰῃηβ., 
Ζὸ., ατ., Πεὶ., 51ερ. δηὰ πιοϑδὶ τεςσεηΐ ᾿πἰευργεῖοσθ. Βδβῆραπι, ΓΠ ΟῚ, 

(ονεγάδ!α, {πε ΒΊΒΠορ5 ΒΙΌ]6, ἂἀπὰ ΤΥ. ἰοοῖκ ἰὶ ἃ5 “1 {μ6πἢ,᾽ δηά σο- 

[εγγεα 11 ἴο ἴῃ {1π|65 δη6α βεδβοηβ οἱ νν. 2-8. ὍῊ]5 νίενν 15 [6585 ρΡγοῦ δ ]ς6. 

--ῷὸ γὺρ» Ὁ]. Ζίγκειὶ, ΚΙείπεγι, Τυ., ϑίερ. δπὰ ΜΝ} 4. τεραγά 3.9 πῶ» 85 ἃ 

Οτεςοϊθηηξεεῦ πράττειν. 10) ε]., Ὗτ., ΜΕΝ. δηα οἴπεοῖβ ἀθοίασγα [Πδὶ 1 15 

Ποῖ ΠΟΟΟΒΒΑΓΥ ἴο τοραγα {Πε ἸάἸοπλ 85 ᾿πβπμεηςεα ὈγΥ ατεεκ, δηα [ΠΟῪ ἃγα 

ΡΓΟΌΔΡΙΥ τὶρῃΐ, βίηοα ἰῃ 2 5. 121} ψὲ ἢᾶνεὲ ἰῃς ορροβῖίε »ὴῪ ῶσξξε “"ἀο 

δα ϊν,᾽ οΥ ““νεχ οὔθ᾽ 5 56} 7,᾽ ἴῃ ἃ Ὀοοῖς νεσα πο ατεεῖ ἰπθπδησα σδη 6 

Ββυβρεοίεά.---ΌΝ 32], “Ὀυϊ,᾽ οἱ. Κῦ. 83721. ΠΙΌΦΌ] Ἔχργεβϑαβ ἃ βυ]εςὶ 

εἴδιβα ἴῃ ἃ 5ῃογίθηβα ἔογπι, ο΄. Κῦ. δ30)8.---18. ΠΝ ΣΙ Φ}}] 15, 85 1 ϑἰδη 5, 

ἴννο ᾿ἰπβϑίδηςθβ οἵ νὰν σοπβοοιυίνε ἢ (Π6 ρετίθοῖ. ΤΠ β8ᾶπι6 ὃχ- 

Ρταβϑϑίοη Ὁσου 5 ἴῃ 25, ν εγα {ΠῸ ῥγε- Ααίρδη γεδαϊηρ ννὰ8 τοῦ σὶτῃ (Π6 

ἱπιρεσί. ὙΠῈ Νεγβίοηβ ρῖνα ἢῸ Ἠϊηΐ οὗ ἃ 5: Π|}} ΔΓ ΟΥΡῚΠ4] ἤσγα. δίοζ. 

τεραγαϑβ [ῃ15 δηὰ ἴῃπ [ο]] οννίπρ νβ. 8ἃ5 {πΠ6 ψοσκ οἵ (ῃς (μας ἸηςοΓροϊδίοσ, 

Ὀυϊ ΏΘη ΟΠ 5665 (6 βεαῦδηςε οὗ ἴῃς ἱῃουρσῃί 85 οὐ ]η6α ἀΡονο, {μαΐ, 

80 ἔδυ 8ἃ5 15 νϑ. 15 σοποθγηθα, 15 ὑπ δοθσϑασυ. ἃ. το]εοίβ (ἢς νβ. 8ἃ5 ἃ 

δ᾽οβ5 Δρραγεηίν Ὀδοδιβα ἴπῸ τπουρῇΐ 15 ΒίΓοΟΠΡΙΥ ἘΧΡΓΕΞΒΘα 1πη οἢ. 8!» 

Ὀυΐ 5ΌΓΕΙΥ 8ὴ Οτὶθηίαὶ οουἹὰ Ἔχργαβα ἴΠ6 βάπια ἱπουρῆϊ πιοσα [ἤδη οὔσας 

ἴῃ ἃ ψ  ηρ οὗἩ {π1|5 Ἰεηρίῃ.---14, δίῖεσ. δηὰ Ηδ. γτεραγὰ (Π6 ννῆο]ε νβ. 85 ἴδε 

ψοσΚ οὗ ἴῃς Πα π]οββαίογ, δηὰ ΜΕΝ. 80 τεραγαβ (πε 1δϑί οἰδιιβα, γὲ - 

τηδγκίηρ μαΐ (ἢ6 πιγβίοσυ οἵ {πεῈ ἱπεχογδθϊα ννου]ά -ογάεσ, ονοσ ΠΟ 

Ο. Ὀγοοάϑ, νναϑ 0 πιλυϑίεγυ ἴο ἴῃε ροββαίΐοσ. 11 οὐσ νῖον οἱ ἴῃε ρτεοδάϊηρ 

ςοηίοχί δ οοτγγοοῖ, ϑδίερ. ἀπ Ηδ. ετὐσ ἴῃ ἀδηγίηρ ἴο Ο. {πῸ6 ψΠοΪς νϑ. 

ΜΕΝ. μᾶ5 ργοῦδθὶν περα]θβϑὶν θεμε]α {με Πδηά οὗ ἃ ρἰοββδαίογυ ἴοο. Τὸ 

Ο.᾽᾿5 πιοοά σοά τηϊρῃξ παῖε ἃ νου] -ογάεσ ἴο σᾶιι56 ἤδη ἴο ἔδδασγ ἢ]ΠῚ, 

Ρυΐϊ τῃϊ58 νουἹὰ ποῖ σοηϑεϊζαίες ἃ βα ἰϑίδοίογυ Ἂχρδηδίίοη οὗ πὸ 1 πη118- 

ἰοη5 οὗ μυπιδη ᾿1ξε δὴ τότε (ῃδη ἰΐ ἀϊά ἴο 70} ἴῃ ςετίαϊῆ οὗ ῃἷβ τηοοὰβ 

(σ΄. 7οὉ 713-20)... ον} τἀ Κ85. ὉΡ {π6 βδυθ]εςί δραΐη ᾿κΚὸ (ῃς τ. αὐτός οΥ 

1,αἰΐη ἑάθηι, οὐ. (ε53.Κ. δ: τη. τον} 15, ἃ5. Π 6]. τεηᾶγκϑ, “ΜΠ Ρε." 
---5»}, ου {ῃ6 (δὲ οὗ {Π15, ἴῃ δα ίοηβ, οὐ. πη. 289, Ἐὸγ 1"Ν] ἢ δὴ ἰπΐ. 

ἴο ἄδην ἃ ροββι δΠΠ γ, 56. 2 ΟἩ. 2ο5.----ῦ 5 ἀηα ἡ 1701, οη {με ἰπῇ. 45 ἱπά. 
οὈ]., τύ. Κα. 8δ20γῖ.---ὐ], οὐ. 1. 43 131 δη4, ἴογ ἃ ὅτ. εαυϊναϊ]εηί, αν. 

22.18.19. τῷ 50}], ([ῃ6 -ιΦ Ἔὄχρῦθβϑθθ ρΌΓΡΟΒΕ, ἱπίγοα οΐηρ δη οΟὈ]εδοῖνοα 56ῃ- 



ΗΜΑΝ ΟΡΡΒΕΒΘΙΟΝ ΑΝῸ ΙΝ] ΞΒΤΙΟΘΕ [(Η. 81:6 ΙΟ7 

ἴδηςθ, ο΄. Καὶ ὅ. 2841, (685. Ε' διό Ὁ. δύςῇῃ ΗδΌ. 15 (Πς ογὶρίηδὶ οἱ ποιεῖν ἵνα, 

Εδν. 1318.-16. Α.8. ΟἸ15. ποίεα [Π6 51]. οἵ γΝ) 15 ΘΝ,  ΒΙΟἢ τηυβὶ θῈ 50Ρ- 

ΡΙο ἔτοτη ἴῃς ργεσεάϊηρ νϑ8.--1δ. γυτῦ ἼΦΝ], 5 Π 6]. ποίοβ, 5 εχυϊνα!θηΐ 

ἴο (ῃς στ. τὸ μέλλον, ο΄. στη. 1512 105. 2 Ηο. 13 τ28: 4130 (65... δι14ὶ 

δηα Κῦ. 83002.---3. Ὁ Ν 57), (ῃς οἶδε ἢδ85 ἀϑ8}}ν Ὀδθη ἱπίεγργείεα 85 

1πουρἢ ἢ, “αὶ νΠ] ἢ 15 ρυτϑαδα,᾽ ψετὰ ἴο θὲ τεηαογοα “μὲ ψ ῃο ἢ 

5 ἀτίνεῃ ἀυαΥ,᾽ δηὰ 50 5 ΠΊΡΙΥ τείεισεα ἴο (δὶ νι ἢ 5 ραϑί. ΘΟΠΊΘ, 

85 ὅτ. δηὰ Ηδ., ᾶνε ποίεα, μονενεγ, (μαΐ ἴΠ6 ΝΊΡΗ. ἢ) Ὁ ΌΔ}Υ πιοδηβ 

““ ρεγβεουίβα.᾽" 1Τι| σεγίδί η]ν Ὧδ5 [Π]15 πηδσδηϊηρ ᾿η (μς Τϊηλυά (ο΄. [8. δἀπὰ 

Τίονυ, δμὸδ νοσε), ἰΠΘΥ δοσογα ΡΥ ΤΟΠΘΘΙ 02) ὈΥ “ἸοΟΚΒ αἰΐογ," 1.6., 

“(οα ΙοοΚΒ5 αἰΐεγ ῃἷπὴ ννῆο 15 ρογβεσιίθα.᾽" ὙΏεβα βοἤο γα Δοσογαϊ Ρ]}Υ 

Ὀεϊῖενε δὶ (ες εἶδυβε 15 ουΐ οἵ ρἷαςε, δπα {πδΐ 1 ργορδοὶν Ὀεϊοηρεά 

ΟΥ̓ ΠΔ4}1Υ ἴο νβ5. 17. 1, ἤοννανεσ, ννε σεοορηϊΖζε [δὶ Ο. 15 [Πιηκίηρ οὗ 

δνθηΐβ 8ἃ5 σμδϑίηρ Οὐδ δηοίπεσ δγουηα ἴῃ 8ἃ οἴγοὶθ, δηα ἴακα ἢ Ιῃ 15 

ΟΥΡῚΠΔ] 56 ῆηδε οἵ “ρυγβιε,᾽ δ5 1ὴ [08. 816 [6. 20:8, (ῃε αἰ ΠΠσ Υ νϑη 565 

δηά {πες εἰαιδε δἰβ ἰηΐο 115 ςοηίοχί. ὍΤῆς ρῆγΓαβοα 15 αυοίεδα ἴῃ {π6 ΗΘ. 

οὗ ϑ'γ. ςὅ. Ββϑη ὅΐῖγα, κε 6, ᾿Α, Σ, Ὁ δπὰ ὦ, τεραγάβ ἢ 1) ἃ8 πΊδϑβς. 

ΤὨδῖ, μονενοσ, 15 ποΐ ἃ ἀδοῖβῖνα οὈ͵]εοίΐοη ἴο {πὸ νίενν δανοςαίεα ἀδονα, 

ἴογ ἰῃ6 Ιη850. ΠΔΥ ὈῈ 564 ἴο ΟΧΡΓΘΟ55 500 ἢ σοηςερί5Β. Οὐ Κῦ. 82448. 

Αἴοῦ ὩΝ νὰ μου] ὄἜχρεοῖ ἢ. ὙΠῸ δγίϊοϊα ἰ5 Β ΠΉ]ΑΥΪΎ οπλπ δα ἴῃ 

Ὁ ΠΝ, οἰ. γι. Οἡ {Πε688 οᾶβε8, 585 Κῦ. δ)ϑδϑρ. Ηδ. τερατγάβ (ἢϊ5 νεῦβε 

85 ἴννο ρίοββεϑ, ρραγεηί οὐ {Π6 ρῥυ]ποῖρὶς [μ8ὲ Ο. οσου]Ἱὰ σὰν ἃ {πὶηρ θυϊ 

οὔοθ. ϑίερ., οὔ ἴῃ6 οἴεσ ἢδηά, γεσορῃ!Ζαβ ᾿ἴ 85 ἃ ραγί οἵ (ῃ6 ψόσκ οἵ ΟἹ, 

ΗΜΑΝ ΟΡΡΕΕΘΘΙΟΝ ΑΝῸ ΙΝ] 5ΤΙΓ(Ε ΡΕΟΝΕῈ ΜῈΝ 

ΤΟ ΒΕ ΝΟ ΒΕΤΤΕΚ ΤΗΑΝ ΑΝΙΜΑΙ..--- 31... 

10, Απά δραΐῃ 1 5ἂνν ὕΠ66Γ [Π6 θη (Πς6 ρΙαςε οὗ Ἰυάρτηεπί---ἴἤογα ννἃ5 

ψ]ΟΚεάμηθβθβ, δηαὰ ἴῃς ρίδος οἱ τὶρῃϊεουβηθβϑ--ἰπογε ννὰ5 ψ]ΟΚΟά 655. 

17.ὕ1 ΒΑΙ ΙΝ ΜΥ ΗΒΕΛΑΕΥ ΤῊΗΕ ΕΙΟΗΤΕΟΒ ΑΝῸ ΤΗῈ ΜΊΟΚΕ. ΟΟΡ 

ἍΙΙΠΙ, ΤΌΡΟΕ, ΕῸΒ Α ΤΙΜΕῈ ΕῸΒ ΕΝΕΒΥ ΜΑΤΤΕΒΕ ΑΝῸ ΕΟΒ ΕΝΕΕΥ ΨΟΒΚ 

ἨῈ ΗΑΒ5 ΑΡΡΟΙΝΤΕΡ. 

18. 1 Ξα]4 ἴῃ τῪ Πποαγί (11 15) οη δοσουηΐ οἱ {Π6 50η5 οἱ πιδη, ἔογ αοά 

ἴο ρζονε {μετ πα ἴο βῆονν {παΐ {Πδν ἅγθ Ὀβαβίβ.... 19. ΕῸΥ {πὸ ἔαίε οὗ 

ἴῃς 5οῇβ οἵ πῆδη δηα ἴῃς ἔδίε οὗ [πε Ὀεαϑίβ---οὴὲ ἔαϊε 15 (μεσ. Α5 15 (ῃ6 

ἀδδίῃ οἵ οὔδ, 850 ἰβ {π6 ἀδδίῃ οὗ ἴῃς οἴμεγ, δηὰ 41} ἤᾶνε οπὲε ϑρίγὶῖ. Μδῃ 

85 ἢο δανδηΐαρε ονϑῖῦ ᾿βεδϑβίβ, ἔογ Ὀθοΐῃ ἃῖξ νδηϊΐν. 20, Βοίῃ δὲ ροϊηῃξ 

ἴο {πε 5ϑᾶτηε ρίαςθ; θοίἢ ψεσα ἔγοπῃι [ΠῈ ἀυβί, Δηα Ὀοίἢ ἅγὲ ροίηρ ἴο γεϊυ γῃ 

ἴο {ῃε ἀυδί. 21. ὟΏη)ο Κποννβ ἴῃς ϑρίγιῖξ οἵ ἴΠε δοη8 οἵ τἤδῃ, νείμοσ ἱ{ 

ἀϑοθηάβ Ὀρνᾶζά, δπα {πε βρ γι οἵ θεδϑίβ, με ῖπεῦ 1 ἀδβοθηάς ἀοννηννδγά 

ἴο (Π6 βαγίῃ. 22. Απαὶ 8δνν (ῃδΐ ἴῃεγε 5 ποίπιπρ Ὀεϊίογ [ἤδη (δὲ πιδη 

5ῃου]ά τγα]οῖςε ἴῃ ἢ15 νοσγκ, ἔογ [Πδἷ 15 58 ρογίίοῃ, ἔοσ γῆο σδῇ Ὀγίηρ Ὠΐπὶ 

ἴο 586 ψψνῃδί 5}4}} θὲ αἴΐζεσ ἢϊπὶὉ 
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16. Αραΐῃ 1 5α10]. ΤῊΪΒ νβ. θερίηβ ἃ Π6ὺν βϑοίίοῃ, ψνῃ] ἢ 5 θαΐ 

Ἰοοβοὶν σοηποοίεα ΜΠ (η6 ϑυγνοΥ οἵ {{π|6ὲ5 δΔηα ϑθαϑοῆβ. [Ι͂ὴ ἴ{᾿ 

ΟὐΟΠΘΙοῖἢ Ἔχργαϑϑαθ ἢ15 νιαννθ Οἡ (ἢ6 ψ]ΟΚαάη655 οἱ πιο δηά {Ποῦ 

ἴδοκ οἵ βϑιρογ στ Υ ἰο δηϊπια]ῖ58. ΤῊΒ νβ. ρΡίοίυγεϑ (Π6 σοττυρί δά- 

πιϊηἰδίσαίοη οἱ ΟοἤΠ ΘΙ οἢ 5 {π6. Τῆς ορεηϊηρ οὗ (ἢδ νϑ. 15 5: ΠΑ Γ 

ἴο ςἢ. 2:5. 13 Δηᾶ 4', θαΐ σοηίαϊη5 (ῃ6 ψοτγὰ αραΐη, Μ ὨΏΪΟΙ 5 ἀηπϑυδὶ 

1η ΘῈ ἢ σοηηθδοίίοηβ. Ζ. τηδ᾽ ηΐδι η5 [Πδΐ [ἢ15 τϑίουϑ ὑδῸΚ ἴο νϑ. 12, 

Ὀυϊΐ 1{ 5665 ταῖῃου Ἰἰοοβεὶν ἴο σοηηδοῖΐ βοπῖα ἰηἀδροηάδηΐϊ οὈβογνᾶ- 

[1οη5 οἱ (ῃ6 ψυτογ ἢ (ῃ6 ῥτγεσεαϊηρ.---Τ ἦς ῥίασε οὗ 7μαργηθη---- 

ἐΠογο τυαϑ «υἱοκοάηπε55]. ““Ρίασο᾽" Ἠὰ5 θδδθὴ τεραγάβα Ὀγ Ηἱι., Εἰη5., 

Ζῦ., 1)ε]., δῖε. δπὰ Κῦ. (330 Κ) ποΐ 8ἃ5 ἴῃ6 οὈ]εοΐ οἵ ““βατυ,᾽) Ἀαΐ 

ἃ5 ἃςς. οἵ ρΡἷδος οὐ ῥζγεά. δος., [6 [οσλεῦ Ὀεῖηρ [Π6 [ανογὶζα νίονν. 

Οἰη5. υὔρο5 [δ΄ 11 σδηποΐ ὈῈ [Π6 ΟοὈ]. οἵ ““δατυ᾽" οἡ δοσομηΐ οἵ (ῃ6 

δοςθηίΐί, θαΐ, 45 ΝΥ τ. Ροϊηΐδβ οι ἴη (τη. τ, νγα πᾶνε [6 ἃςς. οσουττίηρ 

ἴῃ 5ρΡ|{6 οὗ [ῃ15 δοσθηΐ. [ἄρτθα ἢ τ. δηα Νο. (Πμδΐ (Π6 5 πιρ]οϑί 

σοηϑίγαοτοη 15 ἴο ταραγά ἰΐ ἃ5 δ ᾶςς. ἢ6Γα.--- Ῥΐασο οΥ μα ρηιοηῆ 15 

{Π6 ρῥίαςε οἵ [Π6 δα η]ϑίγαίϊοη οἵ ιι511ς6.--ἤαοσο οἵ τγἱρ)ιίθοι5},655] 

5 ῬΓΟΌΔΌΪΥ “1Π6 ρῥἷαςς οἵ ρἰεἰγ,᾽ ““ΤἹΡὨϊδοιι5η655,᾽ ἃ5 Οὐ. 85 5ὰρ- 

δοϑίοά, Ὀεϊηρ, 85 ἴῃ 7,5: 16.329. 02, δαυϊναίεηϊ ἴἰο ρἰείγ. Οἡ [Πϊ5 νἱεν 

ΟὐΟΠΑΙοτἢ τηδὶ πίδϊηβ [Πδἰ ψν]οἸε ἀη 655 ργενδ1}5 ἴῃ [Π6 Δατμϊ ηἸϑίγαϊοη 

οὗ ψονογῃτηθηΐ δηα ἰὴ (Π6 ῥγδςίϊςε οἱ το]! ρίοη. 866 αἷβθοὸ οὔ τοδὶ] 

ηοία. 

11. ΤΊ] γἱρίθοις απά {}| 6 «υἱοεκοά Οοά τὐἱϊ 7μ4ρ6]. ΤῊΪ5 νϑῦβαε 
ἰηἰογταρία (6 ἰπουρῃί. [Τί 15, ἢο ἀουθδί, ἴῃς νοῦς οὗ {π6 (μας 

σ]οββϑαίοσ (566 οὐ ἶσα] ποίθ). 6]. ποίθϑ [ηδὶ “πάρε ̓" Βὰ5 ἃ ἀοιθ ]α 

τηδδηίΐηρ, τγαίοσσιηρ, ἴο {Π6 νἱπαϊ!οδίϊοη οἱ {Π6 τὶρῃίθουβ 85 ἴῃ 5. 

γ3 261, δΔηά ἴο ἴΠ6 Ρῃη]βητηθηΐ οἵ (ῃ6 ψιοκεα. ὙΠ Ιάθὰ ἰΠαΐ (Π6 

ΓΙΡΏΐδοι5 ἀγα νἹηαϊ]οσαῖβα 15 Θη ΓοΪν ουἱ οὗ ΠαγτλοηΥ ΜΙ (Π6 σοη- 

ἰ(εχί. ΤῊ 15 ἃ 5. ΓΟῚΡ Γοάϑοη ΙΟΥΓ σορασγαϊηρ ᾿ἰ δἃ5 (ῃ6 ψόοσκ οἵ ἃ 

σ]οβϑαίοσ. Οἡ (ῃ6 δπηεηαδίίοη νῃϊο ἢ ὉΠ 6.165 ΟἿΓ τε παθγίηρ, 

566 ΟΥΠΓ4] ποίερ.---α ἐὔ)μ6 707 δύυεγγν τιαϊ 67} 15. ἃ αἰβίζηςί δ] ] ϑοη 

ἴῃ [ῃ6 νεῦϑβε ἴο νν. 2-. 

18. 17 5 οἡ ἀασοομηΐ οΥ ἐμι6 δοη!5 οἵ γι64]. Α5 Οτδείζ ορβεγνβά, (ἢ 15 

ψΘΓΒ6 σοηηθοίβ αἰγθοῖὶν ψΊ νϑ5. τό, ν5. 17 ΘΙ ηρ,, ἃ5 Δ γεδαγν ηοΐβα, δῃ 

Ἰηἰογροϊδίίοη. ΟΠ θ ἢ 5 νιον 15 τ[ῃδἱ (ἢ6 σογταρίίοη ἴῃ οἰν}] δηά 

ΓΕ] Ιρίου5 δα γ5 15 οα 5 νὰν οἱ ἀδπηοηϑίσγαίηρ {Ππαΐ πη ἅ.6, ἴοσ 

41} (ΠΘ ΙΓ ̓πὲ6] Πρεησα δηα ἀϑϑαπηθα βιροτὶοσ ν, γθα]}ν οὐ ἃ ἰανεὶ ] ἢ 



ΗΜΑΝ ΟΡΡΒΕΕΘΘΙΟΝ ΑΝῺῸ ΙΝ] ΘΤΙΟΘΕ [6 η΄ 816 ΤῸ0 

ΔηΪπγ4 15. ΕῸΓ (ἢ ρΡῆταβο, “1 5814 ἰῇ τὴν πδασγί,᾽᾽ 566 οὐ" ]ο 4] ηοΐα οἢ 

1156. Βοίογθ οὔ ασοομηΐ οἵ, ᾿ 15, 15 ἴο 6 ΒΌΡΡΙ!Ιεα. Αἰἴΐζεσ δεαϑί5 ἴῃ 6 

Ἡεῦτγονν ἢὰ5 βοῖῆβ ψογάβ ΠΟ ψεγα δα θα (σου ρἢ ἃ τηϊβίακα. 

ΤῊΘ ΓΟ ΘΟῊ5 ἴοσ (15 νον δηα (ἰἸβοι 55] 05 οἱ ρδγίσυ 4 Γ νογ 5 ἃσγαῈ 

σίνθη ἴῃ {π6 οὐ ἶσα] ποία5.---19, 07:5 οὗ 746η,----ἢδεα5ί5----οΥὸ [ας ἐδ 
ἐμιοῖγ5]. ΤῊΣ (Πουρῇῃϊ οἱ νϑ5. 18, {πα πηδῃ ἃγὰ (ῃ6 βϑδπὴδ 8ἃ5 ββδβίϑβ, 

5. Π6ΙῈ τοτα [ΠΥ ἀσνεϊορεα. ἘΕῸΓ ἃ 51 π}}|87 (Πουρῆΐ, οὐ. ῬΘ. 409. 

Οη ““[Δἴε;,᾽ 566 οὔ οὶ] ποίβ 2:.. 1 15 [σίμοσ ἀθβηθα ἴῃ [158 νεΎῪ 

νεῖβ6 85 ἀφαί!. 5} ͵ γ1 ἰ5 βεγα (με Ὀγϑαίῃ οἵ 11 5 ἰῃ 121 δῃηὰ Ρ5. 

1043. Μδη δηά δηϊπ) 5 ἅγὰ 8814 ἴο ροββϑθ85 [ῃ6 58Π16 ϑριγιί. [Ι͂ὴ 

 ΤῸ0 12:9 τηδῃ 15 8814 ἴἰο ἢδνε ἃ βριγιΐ δηα δηῃ]γη8]5 ἃ 5οι1}, δαὶ (ῃ6 

ἀϊδι!ηο!οη 15 [Π6Γα ἰαγροῖὶν ἃ τηδίίεσ οὗ ρῃγαβθοΪ οΡῪ οἡ δοσουηί οἵ 

Ροείίς ρᾶγα 16] 15. Ἐογ (Π6 τεπαοδγίηρ δοίν, 5εὲ6 24, ΤΠ {πουρῃϊ 

οἵ {15 νϑ8. 15 Ορροββά ἴῃ ΝΥ 154. 2.---20. Βοίϊ αγόὸ ροΐῃρ ἰο {6 5δαγιδ 

Ρίαςε]. Τῆς ἰπουρῃϊΐ οἱ [ῃ6 ῥγεσβαϊηρ νεῦθα 15 θα τηδθ ΠΊΟΓΘ 

ἀεβηϊίΕ. Μδεὴη δηῃᾶ Ῥθϑαϑίβ σδπηὲ ἔγοπι (ἢ6 βαπηα ἀιδί (Ὁ. 21: 15), 

Δηἀ ἴο ἴῃς βαπιῈὲ ἀιιϑί (Π6Ὺ Ψ1} τεΐαση (Ο. 319). {15 ἃ πουρῃί 

ΜΝ ὨΙΟἢ Πηα45 Δῃ δοῇο ἴῃ 700 1τοῦϑ 34:6 5. το 43 146’, Δη4 5 αιοίεα 

1η Β5. 401: (Η6}.) δηάὰ 41:9 (ατ.). διερσι δα τοῖογϑ ἴο στη. 6:3 γ8ι: το 

Ρτονε ἰΐ εαυίϊναϊεηϊ ἴο “811 Η6 5, αὰξ (Π15 15 σομίΓΑΥΥ ἰο {πε ςοπίεχί. 

Α5 6]. ορβεγνθϑβ, (ῃ6 “Ἧῃξδ ρδεθ᾽" 15 ἰῃς δασγίῃ, ψνῃ] ἢ, ἃ5 1ῃ οἢ. 65, 

15 σοῃσεοὶνθα 85 ἴΠ6 ρτεαΐ σοηηδίευ. ΟΠ θίἢ 15 ποΐ (πἰηκίηρ οἵ 

5160], Ὀαΐ οἱ [ῃε σοτηγηοη βαρ] σα. Ρ]. πη 45 (Πε6 βϑαπῖθ (πουρῆϊΐ ἴῃ 

Τοτοί 5: 

ΟΠ ΡΑΓΘἢ 5 σαάθπὶ ΓΟΓΌΠῚ σΟΠΊΠΊΠ 6 ΒΘΡῸ οι Π.. 

(Τῆς πιοίμοῦ ἀπά [Π6 βερυ]οῆτα οὗ 8]}.) 

αἸΠΘΡυΓρ᾽5 οἰαΐπὶ {παΐ [15 νεῦϑα γοίοσϑ ΟἹΪΥ ἴο ἴῃ6 ὈοάΎ, Ὀδοδιι56 

ΟὐΟΠΕΙθίἢ ἰγεαίβ [Π6 βριστιί ἴῃ (ῃ6 ποχί νεῦϑθ, σδῇ Ὠδγαϊν Ὀδ τηδίη- 

ἰαἱηεά. αὶ Οομοιθίῃ ϑᾶγ5 οἵ (Π6 βρισιΐ ἱπαϊοαίεβ ἐμαΐ ἢς ἰη- 

οΟἸαἀδα ἃ ψ τῃ6 θοᾶάγ. Οδπυηρ᾽β. οἰαῖπὶ τηδὶ ΟΠ Ιο ἢ τγὰ5 

{π᾿ πη Κίηρ᾽ ΞΙΠΊΡΙΥ οἱ [Π6 ῥγϑϑθηΐ ρῃεηογηθηδὶ [{{6, 15 ΡΓΟΡΔΌΪΥ {τπ6, 

Ὀυΐ αἱ {ῃη6 πχοπηεηΐ (Π6 Ρῇῃθποιηθηδὶ 1Π{6 βεοηδα ἰο ΟοΠΕ δίῃ ἴο Ὀς 

[ῃ6 ψο]6. διερίτιεα᾽ 5 οἰαῖτη, ποννανεῦ, (Παΐ οἢ. 915 πγιιδί θ6 ΤΟ ΠῚ 

ΔηΟΙΠΕΥ ΓΟ, ὈΘοδιι56 1 ΓΕΠΟρΡΏΪΖΕΒ ἴῃ6 αχίβίθηςσε οὗ 5ῆ60] ψ Γῇ 

{815 6 η165, Μ}}}} πάσαν σοηνίησα ομ6 0 ΚΠΟΥΒ [ΤῸΠῚ ἜΧρ τ! Θησ 6 

ἴο γγνῇδί θυ ΠΡῚῪ σοηἰγδαϊ]οΐοῦΥυ 4685 ΟἠΘ ΓΊΔΥ, ἴῃ ραβϑίηρ [Ὠχοῦ ρἢ 
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{ΓΔ ῃ 5: [1005 ἴῃ ἰπουρῃϊ, ρῖνε τοοιη.---21. Ἡ7λο κηοιυ5]. ὍὨΕ ἰηΐογ- 
Γοραῖϊνα 15. ἰὴ τϑδ! ν ἃ ϑίγοηρ πορδίϊοη, ο΄. οἢ. 6:2 Απι. ςῖ Ῥϑ5. 

901: 15. σ4:. ΑΡρραγϑηῖΐν, Ομ ]θἢ  5. σοηςεπρΡΟΥΑ 65 6] [Πδΐ 

ἃ5 ἴῃ6 Ὀτγοδίῃ οὗ πδηῃ Ἴδε το (ἀοά (6. 27), 50 1 ψψεηΐ Ῥδοκ ἴο 

(οά, 6 ἴ[ῃ6 Ὀτοδαίῃ οἱ δηϊπλα]5 ννθηΐ ἴἰο ἴῃ6 βαγσίῃ. ΤῊ Οοἤο- 

ἰδεῖ ἢ σοιηραίβ.Ό. ὙΤηαΐ οί τϑα]ν 6] 4 (ἢ νίενν ἰῃαΐὶ (ἢς 

ΘΡ᾿ΓΙ (οΥ Ὀγεδίἢ) οἵ ἤδη σείυγηβ ἴο (ἀοά 15 ϑΒῃῆονῃ ὈΥ 127, ἰῃουρῇ 

ἴῃ Ὠ15 πηοοὐ οἵ ἀεβροπάθηϊ ρϑϑϑιπϊθηὶ Ὧδ 566 Π15 ἤθσε ἴο ἄδην ἰἴ. 

Ης υ865 “5ρΡ1Γ{7 ἴο τηδδη ““1ῃ6 Ὀγδδίῃ οἱ 1 ,᾽ ΒΔ. δῃά ποί ἴῃ [ἴῃς 

56 η56 οἱ “5οι}. ΤὍῇε ἰαϊίεσ ννᾶβ Ἔεχργεβϑθθεα ὈΥ ἃ αἰδεγεηΐί ΗβθΌ. 

ΜγΟΓα (566 δοῦναί, }εδεη παον ἄοηι Τούς, 87 ἢ-., τότ, τ8ο ζ΄, ἀπ 

Ετου, Τοά, δεοίεηρίαπδε μπά δεοίοη κε, 18). ΓΓῺΪ5 15 σὰς, δου ρῇ 

ἴῃ (ῃ6 Ταϊπιλιά 1 ννὰ5 συ ρροβεά [δὶ Οομο] θείῃ ννὰ5 τείθγσηρ ἴο [6 

50.115 οἵ τηθὴ (ς΄ ερεσγ, νά. ΤἼ)οοί., τ807, 338 7.). Οομεοιθῖῃ 

[ο]]ονγθ ὉΡ 5 βἰαίεπχεηΐ [Πδἱ ““ὈοΙἢ γεΐυσγη ἴο ἀμι5ι,᾽) ὈΥ [Π6 οἸδ]πὶ 

[Π4ἰ ΠΟ οὔδ σδῇ τηδκΚε ροοα [Π6 δϑβογίίοη (Παΐ ἴῃς Ὀγθαίῃ οἵ οὴηβ ἢδ5 

ἃ αἰ εγοηΐ ἀδϑιπαίΐοη τ[ῃΔη (Παϊ οὗ (Π6 οἰἢοῖ.---22. Τμογοῖδ ποϊμίηρ 

δοί ον, οἰς.]1. ΟΟΠοΙο ἢ 5 (γαίῃ οἵ ἱπουρῃϊΐ, βίαγίηρ ἴγοτα (ἢ οοΥ- 

ΓΌΡΙΟΩ ἴῃ ΟἷΝῚ] δηα το] ρίουβ 16, 85, αἱ ἰθαϑί ἴοσ [ῃ6 πχοπιθηΐ, 

σοηνϊησθα Ὠίμα ἰῃαΐ τδη 5 ΠῸ τῇοσε ἱπητηογία! (ἢΔη δη δηϊμηδὶ. 

ΕΤοπῚ {Π15 6 ἄγαν ἴῃ (ἢ}5 νεῦϑα {π6 σοπο]αϑίοη [ῃδΐ τ᾽ 5. ΟὨΪΥ 

θοοα 15 ἴο ἢᾶνξ 85 ρβοοά ἃ {ἰπ|6 ἃ5 ἢ6 οδῇ ἴῃ {ῃ6 ργεβεηΐ 16. ΤῊΪΒ 

ῖ5. ἃ [πη απηθηία] ἰπουρῃς οἵ {ΠπΠ6 ῬοΟΚ, ἴο ψῃϊοἢ Οοἢ. {ΓΘ αΌ ΠΥ 

Γανοσίβ (οῦ. 234 312 ςι1. 18. 815 ρ1-9), ΗρΓο δ 8465 85 ἃ Γξᾶβοη [ου ἰΐ 

[Πα πο τἤϑηῃ οδὴ Κπὺπον ψνῆδίΐ ΜΠ ὨάΡρΡδη δἴζεσ ἢ1π|,---α ἱπουρῃΐ 

5ῃγοα Ὀγ οἴμεσγ ΟἿ᾽. ψυῖογϑ (τ΄. 8. 309 881-12 15. 2815), [{ ἰ5 ἴοο 

 ρΤοαΐ ἃ τοβηοιηθηΐ ἴο ἴγν ἴο ἀδίογΠ]Πη6, ἃ5 Βοηθ ἤδνε 4οη6, νΠΘΙΠΘΓ 

ΟοΠ δ οίἢ τοίοσϑ ἴο πηδη 5 ἱρῃοζάησα οἵ ννῆδί νν}]} ὨάρΡθη οἡ ἰῃ6 

ΘΑΓΙ αἰΐζοσ ὨΪμ, ΟΥ̓ ΪΟ 8ῃ δπίγα ἰδοκ οἱ Κπον]οάρε αἴΐεσ ἀδδίῃ. 

ΤῊδ ἰαηραάᾶρε οἱ βοπὶα οὗ ἰῃ6 Ῥϑαὶ πηϊϑίβ 15 ἃ5 ϑίγοηρ 8ἃ5 ἢΪ8. [Ι͂ὴ 

ΟΟἢ.᾽5 πηοοά ἃ σοπηρ]εῖα ποραίϊοη οἱ 41} Κπον]εάρα 15 πχοβί διηρ, 

Δα στον παίυγα!]ν ουὐἱ οἵ [ῃ6 οἷά Ηδρταονν ροϊηΐ οἱ νίϑνν ἃ5 ἴο [86 

ἕαΐατε 6. ΑἸΓΠουρἢ πο Γείεγθηςα 15 πγΔ646 ΕΓ ἴο δαί! ηρ,, ΟΥ ἴο (Π6 

Ρ]οαβαγοα οὗ [Π6 Δρρεί{65 ἃ5 ἴῃ 25, νὰ 5ῃου]ά ποῖ σοποϊαθ ψ ἢ 

αδπαηρ (ῃδὲ ΟΟἢ.᾽5 ἱπουρῃΐ 15 πον σεηἰΓεα οἡ νγουκ ἴῃ 115 ΠΟΌΪΕΓ 

οἴδαίϊνε ἀβρθοίβ. Οοδοίθίῃ 85 ρ]δῖηὶν ϑῃονη {πδΐ τλδη᾽5 ““νοσκ᾽; 

(γαῖ 6 σδῃ 40) ᾿πο]μάθ5 [ῃ6 βϑῆβιιαὶ 5:66. Ηἰ5 πουρῃϊ 15 “μοί 
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ἃ τηδη ἶἷνε ἴο {Π6 [}}} (ῃε τοιυηά οἵ 11{6᾿5 οσσιρδίϊοηϑβ ἴῃ Ἔνεῦυ ἀ6- 

Ραγίμηδηϊΐ, [ΟΥ̓ {Π15 15 ἢ15 [αἰβά Ἰοί---]5 ὑγοῆί ἴοσ ἢΪ8 [011---ηα ἢς 

Πᾶ5 ΠῸ ὨρΠΘΓ ΡΟΘΒΙΡΙΠγ.᾽ 

16. 97 15. δὴ δ ρ Παίς ἔογτῃ οὗ Ὁ, ΟΥ̓ ΑΓΠΪΥ (Πε6 πτ]5 υϑεα οἠἱΪν 

αἰΐεσ νεσὴβ οὗ τηοίΐοη ψ] ἢ ἃ Ἰοσαίϊνε βἰρηϊβοδίίοη, Ὀὰΐ ἰη 76. τ83 5. 

1225 ΔηἋ ΠεΙα ἰΐ ἰ5 δὴ δ ρδίϊς ἔογτῃ οὗ Ὁ, οὐ. Κῦ. δ232οῃ.-κὐῦ]. Ὁτ. 

ποίεα {μαΐ ἴῃ {πΠῸ ἵννο ἤαῖνεβ οὗ {Πε νϑ. 1{ 15 ἰδυυτοϊορίοα!ὶ, ἀπα σοη]εοίϊυγεά 

[μαΐ ἰποίθεδα οὗ {πῸὸ βεοοηὰ νὰ βῃοιμα τγτεδα »ϑρ, ἰγδῃηβρταββίοῃη, ἃ σοῃ- 

Ἰεεΐυσε νης Ὦγχ. α]5οὸ τηδῖεβ. ΤῊ15 15 ὑγοῦδοὶν σῖρῃί. Ηδα ᾿ἰ δῃγ 

Μ5. δυϊπογν 1 5ῃου]ά ἱπίγοάπος ἰΐ ἰηΐο ἰῃ6 ἰεχί. (ὅ οσὐγίουϑ!ν τεδα 8 
εὐσεβής ἴον ἀσεβής Ἰῃ 811] ςορίε5Β. ΕΓ. τεραγαάβ 1 ἃ5 δῇ ΘΑΙΙΥ ταϊϑίακο, με 

ΜΟΝ. 85 δὴ δαῦ]ν ἀορτηδίϊς οσοττθοίίΐοη ἴῃ ἴμε ἰηίογεϑί οὗ ογτίμοάοχν. 

11. δῖερ., ΜΟΝ. )Ὧπα ΗΠ. γερατγά (ἢϊ5 νβ. 85 δὴ ἰηἰεγροϊδίϊοη οὗ (με Ομαϑίά 

θ]οβϑαΐογσ. [ἢ [815 {Π6Ὺ ἂγὲ τὶρῃϊ, ἔογ {πε {πουρῇΐ ἰ5 ουΐ οὗ μαυτηοην 1 

1ῖ5 εοπίεχί. ὙΤΠΕ ορϊηΐοη οὗ 1)6ε]. ἃ5 ἴο {π6 ἀου]ε πηδδηΐηρ οὗ Ὁρϑ 15 

τοὶ] ογοθα ὉγῪ ΒΒ. Ρ. 1το470. ῬὍΤῆε ορἱΠΙοΠ5 οὗ σις ΗἩδΡγαϊϑίβ σαπηοί 

Πρ Βι]ν θὲ τε]εοῖεα. Μούΐδονεσ, νβ. 18 1ο]η5 αἰτεςοῖ]ν οἡ ἴο νϑ. τ6.--- "Δ Ν]. 

(98 68. 248. 298. Δῃηᾷ Ὁ τεδὰ ΓΝ). -ταο}} 15 υϑοα δ5 ἱπ ἰαΐίε Ηθῇ. ἱπ {π6 

ΞΔΠῚΘ Πιραπίηρ 85 9, 80 ΒΡΒ., Πεὶ]., ΜΝ14.---οὐ μᾶ5. θεεϑη νΔΙΓΙΟΌΒΙΥ 

Ἰπίογργείεα. Ηϊῖ., ΗδἿ]]., Τυ., Οἰηβ., Ζό., θὲεὶ., Ρ]., ἀπὰ νυ. ἀκα 1ἴ ἃ5 

ἼΠεγα,᾽ ἱπίεγρτεϊηρ [ἃ 85 “πη (πμαΐ ρ]αςε᾽ (Ηε1].)}, “ἴθ {πὸ ἂρ- 

Ῥοϊηϊοα σουγβα οὗ {π|ηρ5᾽ (Τγ.), οὐ αῤμά 1). (Π ε]. ἀπὰ ντ.). Οἡ 

{π6 οἴμοσ μβαπά, Ηουρ., Παΐ., νη ἃ. Ρ., 1.02., Κα., ατ., Βα., Νο., ΥἹ., 

Δ 14., Ηᾶ. δἀμὰ Ὅγ. δπηθπα ἴο Ὁ, ἃ5 1 ᾶνεὲ ἄοῃηε ἄῦρονθ. (68 68 οχηϊῇβ 

1. ὙΠ] 45 ἰεα δίερ. )ηὰ ΜΟΝ. ἰο 4ο ἴμε βϑᾶαῖθ. ΜΟΝ. τεραγάβ ἰΐ ἃ5 

ἃ ῬΟΒ51016 σογτυρίίοη οὗ (ἢ ἰαϑί ἔννο ἰεἰϊΐθτβ οἵ ΠΦΡὉ οὐ 16 ἢγϑί ἵνο οἱ 
[86 ἴο]. ᾿ς, ΑΚ (ὁ ρυῖ5 [ἴ δἱ (πε Ὀερὶπηΐηρ οὗ [ἢς6 ποχί νϑῦβα, 1 τηδὺ, 

ΟἹ πα οἴμεογ παπᾶ, πᾶνε Ὀδθὴ οχμίθα ἴοσγ {πΠ6 βακα οἵ ϑπιοοίμηθϑϑ. 

ΜΕΝ. ορροβεβ {πΠῈ επιεηαδίϊοη Ὁἕ᾽ οὐ ἴπΠῸ σγοιηα οὗ ἀννκνναγάηθθβ οὗ 

ϑίνϊε, θαΐϊ (Π6 νετ ἴῃ 1Π6 ἢγϑί παῖ οὗ {πε νβ. 15 ἤπθᾶὺ {πῸ επά, δηᾶ [ἢ 15 

οἰαιιβα ΠΥ ΜΜῸ6Ὶ1] μαναὰ Ὀδθη ἱπνεγίεα ἴῃ κΚὸ τηδῆηεσ. Οη {πε ψῃο]ς,1 

Ὀτγεΐογ [Πς σοη͵εοΐαγαὶ επηεηἀδίίοῃ οἵ {πὸ σοπηπιθηϊδίογβ χυοίεά. 

18. ΓΙ) Ὁ}] 15 Ἰαῖθσ.0 Αρατγί ἔγοῃι {Π15 ραββᾶρε ἴΐ ὁσσυγβ ΟΠΪΥ ἴῃ ΒΗ. ἴῃ 

ΟΟἢ. γ}. 82 ἀῃά Ρβ. το. ὙΠὲ 5818] ἔογτη ἴ5. “2 Ὁ» (ο΄. απ. 2011. 18 
12}1} 4318 Ἐχ. 88), ΟΥ̓ 2 ὺὸ» (οὕ. Ὁ... 43:6. 141). 10 πιϑδηϑβ ““1ογ {πε βακα 

οἵ." Ο7. Β08.----8 25] ἰ5, 85 Β)8., Αἰπβ., θεὶ., ΜῈΝ. δπὰ (16ε5.Κ- (8670) 
μᾶνε ποίβα, ἔτοπι ἋἼ3, {π6 ἴηξ. θεΐπρ ἰογτηθα {|κὸ Ὑλ ἔγοπι ὙτῚ, 15. 4ς', 

δηὰ τῶ ἔγοτα Ἴυν, 76. 526, Τί 15 σοηπεοίεα ψηὮἢ (μ6 45. δαγαγ, “ἴο Ὀὲ 

Ὀτγίρμι." ("᾽5 διακρινεῖ (Καθ 1 ἴῃ {πε ϑεσοπάδγυ πιεδηΐηρ οὗ ““σῇοοβε,᾽" 
“βε]θςοῖ," ἴῃ ΜΠΙΟἢ {μα ρᾶγί. οὗ {πῸ ϑἴδειῃ ἰβ υϑεὰ ἴῃ τ (ἢ. γ49 933 τό}: δηα 

Νε. κι8,. Τὰ μδᾶ5 ἴῃ ΝΗ. {πὲῸ πηδδηΐηρ “"βίηρὶε ουἱἵ,᾽ ““σῃοοβε,᾽ δηα ““βϑι᾽ 

ἰβο, ο΄. Κὶὶ., δ, Μααϑν., 25, 5αὃ., 73, ἀπ ΟἿ ., 59. “Ργοϑαγεῖ᾽" (2), ἅμα 



112 ΕΟΓΙΕΒΙΑΘΤῚῈΒ 

{ἢπ αἰ πη αν γοδαάϊησ οἵ ζῦ, ργεβιρροβαβ ἃ Ρίε], ἃ5 ἰη ΝΗ. {πε βδίεμπι μὰ45 (ἢ 5 

τηδδηΐηρ ΟΥΪγν ἴῃ {πὸ ΡΙΕ] (τ΄. 14. 1970). ΠΕ πιδδηϊηρ “51:1 δῖ5. Πδστε 

δαπιίγαῦγ. δ᾽ 5 τεδάϊηρ ΝΣ 15 δὴ ΕΥΓΟΓ (ο΄. Επτγ. Ρ. «8, δηὰ Καπιε- 

ὨείΖκγ ἰη ΖΑΊΨ., ΧΧΙΝ, 215).-το ΓΝ 5]. Ιηϑίεδα ᾧ, Ὁ δπὰ Ὦ τεδὰ τιν 5, 

ΗΙΡΗ. ““1τἴο 5μον,᾿" ψΠΙΟἢ 15 ἀπαου εν {πΠ6 τὰς τοδαϊηρ. 9850, νντ., 
Νο., Εὐγ. Ὧ)ηὰ ΜΟΝ. ὙὍπδε εἴδυβε ἱπιγοάυςοθα ὈΥ δ 15 ἃ οἰδιβε οἵ ρυτ- 

Ροβ6, 8εεὲ Κῦ. δ4ογε.---" Ὁ]. Οη ἴπε ροϊπίϊηρ ἴον [Π6 τε]δίϊνε, βε6 (1 68.Κ- 

δ46.---ο5οὐ πΠ]. ὙΠεβῈ γογάβ ἢανα Ῥθθὴ ὑυὐεγὺ αἰ δγεπίν ἰγεαίθα ΌῪ 
ἀϊβεγεηΐ ἱπίεγργείεσθ. 26]. δπα τσ. ἴδκα {Π6πὶ ἴο πηθϑη “παν ἴῃ τοίθ- 

δῃςδ ἴο {πεπιβοῖνθϑ," θα] ονίηρ {Ππαΐ ΠΣ ννὰβ ἰηἰγοάμποδα Ὀδοδιιβα οὗ 15 

ΔΙ οταϊτίοη ἰο ππῶ. Κα. (36) ἱπίεγργείβ ϑτῦ βἰ πη] αγὶγ. ϑίδρ. Βο]ενεβ 
{πὶ ποῖῖμοσ νογά Ῥεϊοηρϑα ἴο {ΠῸ ἰεχί, ποϊαϊηρ ἰπαΐ ΠΣ ἀύοβα Ὀγ αϊι- 

ἰοσταΡὴν ΜΠ τς π3, ἀπά {πᾶΐ Ὀπὺ τνὰβ αἰϊεγναγα δά ἀδθα ἃ5 δῃ Ἔχρίαπδ- 
ἴογυ ρῖίοββ. Δ  τεΐεγεποθ ἴο (Π6 οτρίη οἱ πΠ, τ. δα δητοϊραίθα 
πηι. ΜΟΝ. ἄρτϑεβ 85 ἴο 9, θυ Πο]45 (Πδΐ, θεοδαβε (6. θερίηβ {ῃπ [ο]- 
Ἰοννίηρ νβ. ἢ καί γε αὐτοῖς, {π6 επάϊηρ οἵ {πἰ5 νοῦβα ψγᾷ5 Ὀδῦ Ὁ). 

Π 6]. δαπαϊιεα (Πδΐ {πὸ ἰαϑί οἰδιιβε σοπίδι πε δῇ ὑπι5ι.4] {ὰ]|η655. [}ἢ 

ΓΟΑΙΠΥ ἰζ ἰβ τηοϑί ἀννκνναγα ΗδΡ., ἀπ 1 ἀρτεὰὶ ψΊΠ 51ερ. [δἰ ὈοΙἢ {Ππ686 

ΟΓά5 ἃγα δῃ ἱπίγυβίοη ἴῃ {μὲ ἰεχί.---19., 955] ὦ, Ὁ δπὰ (6Ὲ Ὀγίηρ ονδγ 
ἔτγοτη νβ. 18 ἴο ἴῃς Ὀεριπηΐηρ οὗ νβ. 19. ΟθΒ τεδὰβ οὐ συνάντημα, Ὀυΐ 

{86 οὐ 5 ΡγοῦΔΡΪν ἃ σοτγυρίίοη οἵ ὁτι, ἃ ἰγδηβίαιίίοη οἱ 33. δία. ννου]Ἱά 

ΕἸμο ὦ "9 ἴο “" δηὰ τᾶκε {π6 σομηραγίβοη Ῥερίη ἤεγθ. ΠᾺΡῸ] ΜΎ. 

Ῥοϊηίβ 85 ἱπουρῇ ἴῃ {πὸ 4050]. βίαίβ, ψνῃ]ο ἢ μου σοπῖραὶ 5 ἴο τεδά 
“[Δῖε ἅτε 1Π6 50η5 οἵ πιθη, ἃηα ἔδίε γε ἴΠ6 βεβαβίϑβ,᾽᾿ ---ἃ τεδάϊηρ ψνῃ] ἢ 

ΗδΣ]]., (ἴη5., (εἰ. δπά τ. ἔοϊ ον. ὦ, Ὁ, Ἐ δηπὰ ὥ, πονενεσ, τοδά 

ΠΡ, 5ίαϊ. σοηϑβίγ., ἃπα {Π15. 15. Ὁπαουίεβα]ν σὶρ ϊ.---- ὙΔ.27 Τσουτβ ηο- 

ψΠετε εἶδε ἰῃ ΟΟἢ., ΠΟ 1565 ΠΣ ΟΥ ἼΠ), 56, Σ δηὰ Θ τεδᾶ "Ὦ" "Ὁ, 

πηακίηρ {με οἰαιιθε ἃ αιδϑίίοη, ἴο ΒΟ ἢ ΤΝ νὰ5 1Π6 δῆβννεσ. ΜΌΝ. 

δαορίβ (Πῃἰ5 γτεδαϊηρ, δηὰ 1ἴ μδ5 πο ἢ ἴῃ 115 ἕανοσ. ΖδῥὈρ. δῃηὰ δ. ὄγᾶβε 
2 52 12, ἃη4 Ηδ. αἷβϑο ΠΡΟ ὈὝΝΠ 2 ΠΡ 12 ΠΏΣ, Πα ΠΌΣΙΣ [Ὁ Οὔ 

τηθίσίοαὶ ρσγουηάβ ψ ἢ ρτοαΐ ἀγ ὶϊγαυη655.---20. ΟΒΝῪ 68. ΗΤ 167-169. 264 

οτηἶξ Ἴι:. ΜΕΝ. δεοογάϊηρὶν θεϊίονεβ {πᾶὶ ἰξ ννὰβ αρβοπί ἔτοπη {πα 

Ρτγε- Αφίρδη ἰοχί. Οἰμεν Μ55. οἱ (6 ἃ5 ννε]] ἃ5 {Π6 οὐ πεὺ ἀποϊεηΐ νεγβΊ Οἢ 5 

ϑυρροτί ἱξ. Ηδ., ἔογ πηείγίςαὶ γεᾶβοηβ, οὐηἶίβ ἃ5 ἃ ρίοββ -ν ἼΘΙ Ὁ25 

ἽΝ ὈΥΡΌ, δηά βυρρεϑίβ (6 ΠΡγοΟΌΔ40]6 Ἔχραηδίίοη {παὶ 1 ννὰβ θαβϑᾶ 

Οὔ ἨΗογϑοθβ ““Οππθ5 δοάεη σορίπλΓ,᾽ ΜΏΙΓ νὰ ψυκίθη δρουΐ 

23 Β.Ο.---232] ᾿πϑίεδα (8 68. 169..3254.. 261. 296 ΦΦΗ γρα ΔΡΡΑΓΘΉΓΥ 3... 

Δ ΠΕΙΠΕΙ [15 ννὰβ ἃ ργε- Ααϊρδῃ τεδαϊηρ, οὐ 85 γεϑ!τεα ἔγομπι ἃ σοΥ- 

τυριίοη ἰῃ τ. Μ95., 15. ἀποεγίαδίη.-- -21. -Π], Ὀοίογαε πὸ δηὰ ΓΎν", ἰ5 
τσ τα κο Ὀγ ὦ, Ὁ, Ἡ δηὰ ζᾧᾧ δῃὰ Ὀγ πιοβί τηοάσγῃ ἰπίογργείουβ (Κη., 

Ο!΄η5., ὅτ., ΖΟ., θὲεὶ]., γτ., Νο., Ν]., ΜεΝ. δπὰ Κῦ. δῥγραα, 4144) 

85 ἰπίδγγοραῖῖνε. (αεἴροσ, δῖε. ἂἀπα (ὐ65.Κ: (δ τοοπλ) μοι {πᾶὶ ἴῃ ἰοχί 

Ὦεγα ννὰ5 πε η δά ἴο θεὲ ἱπίεγγοραίϊνο, Ὀὰΐ {Πδἰ 1ἴ σαπποῖ θ6 50 σοηβίθσγθα 

ἃ5 αἱ ῥργεϑεηΐ ροϊηίεά, ἃπα {πὶ ἴπῃεῸ “ μᾶ5 θεδθὴ ἴῃ Ὀοΐῃ σᾶβὲ5 σμδηρθα 
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ἴογ ἀορτηδίϊς τεαθοῆβ. ὙΠ15 566 5 ἴο 6 ἃ Πγϑίαϊκθ, 85 ἴῃ 5016 ᾿σᾶ565 

1Π6 ἱπίοστορδίνε ρδγίϊοϊα ἴα καβ ζαγμθο Ὀδίογα συϊίαγαὶβ (566 ὥν τ, Νὰ. 

1632), Δηἃ ἴῃ 5ΟΠΊΘ οᾶ565 ἀαρἠεδ ζογίε Ὀδΐογα οἴμογ Ἰείίεσβ (566 23} [00 

235, ὈΝΖΙ 15. 275, δΔηα 290) Τιν. τοἱῦ). 

ὦ, ὦ δὰ ὅο Μϑ5. (5ο Ὦτ.) τεδά "51 δ {6 Ῥερίπηΐηρ οἵ 1ῃ6 νεῦβα. 
-22. ΦΝῸ 3}0], ἴῃ [6 56η86 οὗ ““Ὀείίεγ [ῃ8η.,᾽᾽ τ΄. Κὖ. 2926. ὈἼΝΠ], (Π6 

τί. ἰ5 υϑεα ἴο ἀδποίε ἃ οἶα88 οἵ βεΐηρβ (ο΄. 8. δὃ22 (0)).---ρῦπ]. ΤῊς 
ςοπίοχί 5ῆοννβ {παΐ ἤδῦε ἂπὰ ἴῃ 219 57. 18 δηά 99 1ἴ μᾶ5 {πε τπηδδηΐηρ οἵ 

“τενατγα,᾽» “ργοβι᾽" (“. ΒΒ. 3248). ΝΛ) ν5], πΠΚ6 »»Ὲ)ν Ὁ οὗ 1ῃς 

Ρτεοβάϊηρ νβ., 5 σα !γ ἃ βίγοηρ ἀ6ῃ 18! .----ἢ ΠΝ Ἃ], 566 οὐἱϊ. ηοίς οἡ 23.--- 
Ὁ ἼΠΝ] Κ. (δ4ο1 0) ββετὴβ ἴο θὲ σίρῃϊ ἴῃ βαγίῃρ {μαΐ (μΐβ ἰ5 δαυίνα]εηϊ 

ἴο ΠῚ τπν. Ψ].᾽5 ἱπιογργείαιίοη, σοὶ Πἰπιϊ8. (μ6 Ιδοῖκ οὗ Κπον]εάρε 
ἰο ψμαΐ ροθὲβ οὔ διῆοηρ τθῃ Οἱ {πὸ δαγίῃ, 566 ΠῚ5 [ογοθᾶ.---ο} 2} 

ΔΊΠΟΚΙοσ (ΑΟΕ., 351) ἐπλθηάβ ἰο 1)}»2., “σαῦβε ᾿ἷπὶ ἴο ρετγοεῖνα. 

ΤῊΪ5 ἰ5 Ἀπ ηΘοαββδγυ.--ο }. ΗΠ, ε]., ἂἀπά Νο. ποίΐβ {παΐ (ῃ6 ροϊηϊίηρ, 

δερμοῖ, Ἀδτε 15 ἀπε ἴο {πε ἱηθπδπος οὗ [ἢ ξο] νης σῷ. Οὗ. αἰβδο (ἀ65.Κ: 

διοκ. Βδ86γ ποίεβ (Ρ. 63) ἰμαὲ ἵννο δυϊπογιἰεβ ἔανου {πε τεδάίηρ ὍΌ. 

ϑίερ. ἀϑϑίρῃβ [15 νβ. δηα [15 Κηατεα ραββαρεβ οἰϊεα ἀρονε ἴο δὴ δρισυγεδη 

ἱπίεγροϊαίοσγ, οἰαϊπηῖης {μᾶΐ ΟἹ Κπενν ἢο ἸΟΥ ἴῃ ψνοῦκ. [Ι͂ἢ βυρροτγί οὗ 

(5 6 οἰΐδθβ τ: 14. 211. 176. 20. 21. ΤῊ]5 γϑϑ] 15 τα θα ΟὨΪΥῪ ὈΥ Θχοϊβίηρ 

ἴῃ ΘΔ. ἢ ρᾶτί οὗ {6 οσοηΐοχί---ἃ Ργόσαϑ5 ΜΝ ὨΙΟἢ σδὴ Ὀ6 ὨδοδββαγΥ ΟὨΪΥ ἴο 

οὔθ ΨΠ}Ο 15 οοηνίπορα ἢδΐ Ὀοίῃ δίοις δηὰ Ερίσυγεδῃ ἱμουρῃΐ τηϊηρ]ς 

ἴῃ 1ῃ6 θοοκΚ. Αραϊηϑδί {Π15 νίενν, 5εὲ6. ἀθονο, 7 γοσμοίίογ, δό (2). Ἠδ. 

Γα]εοῖβ 85 δὴ ὉΠπηηδίσῖοϑὶ ρ]οβα 8}} οὗ ἴῃς νεῦβα αἰΐζεγ Ὁ )Ὸὺ. ΗἱΙ5 Ὀδϑὶβ 

ἰ5, ἢοψδνοσ, ἴοο ἀουβίζυ!. 

ΜΑΝ᾿ ἹΝΗσΜΑΝΙΤΥ. 

41:13 15 ἃ βοοοῃ ἰγοαίπρ οὗ πι8}᾽5 ἱπῃ Δ ΠΥ ἴο πιά, δηἃ 86 τὸ- 

Βεοοίίομβ ψΏΙΟΒ 1 οαυιδοα ἴῃ [πΠ6 πκλἰηἃ οὗ Οομοϊοίῃ. ΤΠα βυδ]οςοΐ ἰ5 
ἀϊνϊἀοἀ ᾿ηἴο ἴτοα ραγίβ: (1) ΤῊ ΟΡΡσΘ53510}85 οὗ πγθῃ ὮΥ͂ 26; (2) ΤῊΘ 

νΔΏΣ οὗ γίναϊ συ; ἀπά (3) ΤΏΘ ἸΟΠΘΙΥ τ 156Γ᾽5 ἱπυτδ η} ἴο ἰΠ156]. 

4ι, Αῃὰ δραΐη, 1 δα 8]} ἴῃ ορρσγεϑβϑίοηβ ΠΟ ἀγα Ὀγαοίβεα ὉΠΟΘΣ 

ἴμ6 συῃ, δηὰ Ὀεμοϊά {μὲ ἴεατβ οὗ ἴΠ6 ὀρργεββθα! Απάᾶ {πεν Παὰ πο 

ςοιηξογίεσ. Απά ἔτομῃ {ῃ6 παπᾶ οἵ [86 ὀρργεββοῦβ (νεηΐ ἔοτί ἢ) ρον, 

Ὀυΐ {πεν Πα ἢο οσοτηξογίοσ. 3. Απα 1 σοηρταίυϊαίεα ἰἢε ἀεαά,  ῃο ἢᾶνε 

Δίγεδαν αἸδα, πλογα [ῃ8η {Π6 ᾿ἰνίηρ 0 γα γεΐ αἰΐνθ. 38. Απὰα (1 τεραγά θα) 

85 ὨΔΡΡΙΕΙ (Π84η Ὀοίΐῃ οἵ ἴμδπὶ τὰ ΠΟ δά πανοῦ θδθη Ὀογῆ, ννῇο ἢδ5 

οί 56 δὴ {Π6 αν] ννοῦὶς νν Ὡ] ἢ 15 ἄοπα ὑπάογ {Π6 ϑὰη. 4. ΑΠΑα 1 δνὺν 41} 

[86 ἴοἹ] δῃηά 411] (πΠ6 5Κ11} ννοσῖκ, (Πμα1 1ἴ ννὰβ 16] ουϑΥ οὗ οηβ ἰονναγάβ 8δη- 

οἴμοσ, δ᾽5ϑὸ 115 15 νϑηϊίν δηὰ ἃ ἀδβϑίῖγε οἵ νιηά. 

δ. 76 7οοἱ ζοἰάς μὶς παπάς απὰ ἐαἰς κ15 οἱυη ἤ 65}. 

6. Βείζογ ἰ5 ἃ ρδ]πὶ οἵ {πε μπδπαὰ {{]] οὗ γεϑί {πῃ 1Π6 ποῖον οὗ ἵψο μαπαᾶβ 

[111 οὗ [οἱ] δῃηὰ (ῃ6 ἀδβίγε οἵ νν πα. 1, Αραίΐῃ 1 ϑᾶνν ἃ νϑδηΐϊίν ὑπ εσ 1ῃ6 
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δὴ. 8. Τ Ποῖα 5 ἃ ΪΙοῃα τδη, ψῆουΐϊ ἃ βθοοηά, 6 45 ποι ΠΟΥ 50Π ΠΟΙ 

Ὀγοίπογ, Ὀυΐ ἸΠΟΓΟ ἰ5 ἢ 6ηα ἴο 8] ἢΪ5 ἴοἸ}, γεα 5 ὅγε 5 ῃοΐ βαίθα ψ ἢ 

ψν ἢ. Απα ἴογ Ψῃοπὶ ἀο [ (οἱ δπά ἀεδργίνα πγβοὶ οὗ ροοάῬΡ᾽ἠ ΤῊΪ5 

Αἰϑοὸ ἰβ8 νϑδῃΐϊυ δηα δη ανὶϊ ἰ45Κ. 

.. Τνο ἅτὸ Ὀείίεγ {μη οὔθ, ἴογ πεν ἢᾶνα ἃ σοοα γτεναγαὰ ἰπ {Παοὶγ ἰ0]]. 

10. Ἐσγ, 'ἢ οπε 5}4]] [4]}, [πε οἴμεσ σδῇ γαΐῖβα ὮΡ ἢΪ8 οοπιραηΐοῃ, Ὀὰΐϊ νος 

ἴο {ῃε 5ο ΠΑ ΥῪ πη ννῆο 5}4}]} [4}}, νἤθη ἴπογα 15 πος ἴο γΓαῖβθ Ὠΐτὴ τρ. 

᾿ ΑἸ5ο, ἰἢ ἔννο 1|1ὲ ἱορείμεγ, {πθπ ΠῸῪ αν νναγπιῖῃ, Ὀαΐϊ [Π6 βο ἴα γΥ 

τδη---ονν 5}4}} ῃ6 ΡῈ νναῦι 12, ΑΠα 1 (ἃ πι8Π) 5ῃμοιυ]α δἰΐδοκ οπα, 

ἵἴνο οου]ᾶ βίδπα δραϊηϑί ἢΪπΊ, δηα ἃ Πγϑοῖο]α σογαὰ 15 ποῖ δαϑῖὶν Ὀσόκθϑη. 

4.. ] ξατυ αἰΐ ἐμό Οὐ ῥγεδ5: 0.5. ὙΤΠα ορϑογναίίοη Ἵσοηίδ ηθα ἴῃ 
[Π15 νϑῦβ6 15 ΚΙ πα γε ἴο (Πδΐ ἴῃ 3"5, που ρἢ ἀἸἤογεηΐ ἔγοπι 11.----7 6675]. 

ΤῊΣ ἀδερ επιοίΐοη ψΏϊοῆ [ῃ6 ἴδαγϑ οἱ ῃ6 ΟρΡργδϑϑεα δχοϊίεα ἴῃ 

ΟὐΟΠοΙθίἢ 15 ἐνίάθησα οἱ ἢἰ5 ργοΐοιιπα ϑυτραίῃϊθ5 ἢ (ἢ6 ον Γ 

οἾΪ45565.---- Ῥοιυ67] 56 ἰάκθὴ ὈΥ ϑδνεσαὶ Ἴσοτϊημηθηίδίοθ ἴο πηθδῃ 

ν]οΪθησθ. ϑυςῇ ἃ πηϑδηϊηρ νου α δἰ [ῃς σοηίΐοχί δΔαπλ γα ὶν, Ὀυΐ 

[ῃ6 ψογα ὈδδΓ5 500 ἢ ἃ ϑἰρῃϊποδηςα ἴῃ 0 οΟἴΠΕΓ ρᾶββαρε. ὕπαουθί- 

ΘαΪγ (ῃς σοηϊεχί ϑῆοννβ, ἢόονανεσ, [δὶ 1 ΘΔ 5 Δἢ ΟρΡΡΌΓΘσϑῖνα 156 

οὗ ρονεσῦ. Ὅηε [ἰογαίοη οἱ ἴη6 Ρῆγαβε ἐἤμον μαά Ο ΠΟΤ ΟΥ̓ ΟΥ͂ 15 ἴοτ 

ΓΠοίοσγίοδὶ οἤθοί. [{ Πεϊρῃίθηϑ (Π6 ᾿πηργθϑϑίοη οἱ ἴῃ 6 ὨΘΙΡ] σϑη 655 

οὗ (6 Ορρτγεϑβθά.---. 7 οοπργαϊμίαίοά {᾿:ι6 ἀφαα]. ὙἼΤῆδ Ορργθβϑί οῃ5 

ΜΜΏΙΟἢ θη βου τά κα Οοδε]οίῃ [66] (Πδΐ {[Π6 ΟΠΪΥ ΠΔΡΡΥ ΠΊΘΠ ἃΓΘ 

ἴ[ῃο86 ψῆο ᾶἃύὲ ἀεαά. Τῆϊ5 ναϑ, ποννενεσ, ποΐ ἢϊ5 56 {16 ΟΡ] οἢ 

(τύ. 9). [Ιΐἴ ννὰβ γδίῃοῦ ἃ ἰγϑῃϑιίογυ τηοοά, [πΠουρἢ ᾿ηΐίδηϑα 1η [6ε]- 

ἴῃς ψῃΠἰς ᾿ἴ Ἰαϑίθα. ΕῸΓ 5: ΠῚΠ]ΔΥ ΘΧΡΓΘΘΒΊΟη5, 566 σἢ. 7: [0Ὁ 2: 

ΔΠ4 Ἡετοάοίι5 13..---ὃξὅ, ΠΡ Ρίογ ἱμαη δοίλι, πηι ὐπὸ μαά ἨεδυοΥ 

δοόη δογη]. ὙΠΟ (μουμῃΐ οὗ Οοἢ. όσα ϑυγρεβ οηναγά ἴο {Π6 8ἃ5- 

βουίοη (Πὰΐϊ ὈείίεΓ ἄνθη ἤδη {Π6 ἀεδδα ἅῖὲ ἴῇοϑε Ψῆὴο ἤδνβ ΠΕνῸΓ 

Ῥδθὴ Ῥοΐῆ. ΕὌΣ 5: ΠΊΠΪΔΓ βθη Πηθηΐβ, 566 οἢ. 6᾽.-6 7! ΤΟ 43:3-16 

76. 20:8, ἃΠη4 δΔηπηοηρ οἰαϑϑίοαὶ δυῖῃοῦθ, Τ᾽ ΘΟρΡΉΪ5, 425-428, ΒΟΡΠο- 

165, (Σ αΐριξ, εοἷ. τ225-τ228, ἀπα (ἴςσετο, 756. τ45.---.866}] 15 ὮΘΓΘ 

ποΐ 80 ΠΊΌΟἢ “566 ἃ5 “"Ὄχροσεηςβα." 4, 7πΠαΐ ἡ τὐα5 76αἰοδγ 

οὕ οπε ἰοιυαγάς αἀποί 67]. Τὶ ϑργίηρβ ἴτοπὶ θα] ΟυσΘΥ ΟΥΓὁἨ ΓΙνΑΙΓΥ. 

ΟΠ Ε]θῖῃ ἤθγα ρᾶββο5 ἔγοτη σοῃϑιθγαίϊΐοη οὗ ἴῃ6 ᾿πῃυηδη} ὺ οὗ 

ΟΡΡΓΘΘΒΟΥ5. ἴο {πΠ6 ἱπῃυμηδη υ οἵ σοπηροίοη. Ης ἢπηάβ ἴῃ (ἢ]5 

[ῃ6 πχοίϊνε οἵ ἰο}] ἀπά (Πς ἀγίϑ. 

δ. Γοἰάς [5 μαπα5], ἃ ΞΥποηγτη ἴογ [4] ΘΠ 655, οὐ. ΡΥ. 619 105 2433. 
--ἰἝαϊς [5 οτυη ἢ65}1}, ἀδνοιγθ Ὠἰ5 ϑυρβίαπος ἰἤσγουρῇ ἰα]6η 655. 



ΜΑΝῸ ἹΝΗΠΜΑΝΙΤΎΥ [(Η. 4:-ῖ 11ς 

ΤῊΙ5 15 ηο ἀοιθί ἃ οὐττοηΐ ρῥσγοόνου, νΠ] ἢ 15 Ποσα αμποϊεά. [ἱ ἰ5 

ουΐ οὗ Βαγτηοην Μ] ἢ (Π6 σοηίεχί, Ποννανεσ, Δηα νγνᾶ5 ρτόρΔΪν δά ἀθά 
Ὀγ ἴῃς Ποκμα ρἱ᾿οβϑδΐου. 

6. Ραΐηι οὐ ἐμ6 μαμά], ἴῃ 5!1σῃξ ΒοΙ]ονν οὗ ἴῃς ἢδὶ ὑρ-ἰὐτηεά 
Πδηά.--- δ], δὴ Οτθηΐδ])᾽5 1464] οὗ βη]ογιηθηῖ, οὔ. 700 315.- 

Τῆ6 μοίϊοιυ οὗ υο παμα5]7, θοῇ Ὠδηάβ 50 ουγνοά 85 ἴο Πο]α 85 

ΤΏΠΟἢ ἃ5 ΡΟβ51016. ΤῊΪ5, ἴοο, 15 πὸ ἀουθδί ἃ οὐστοπί ργόνογῃ, Ὀαΐ 

1{|5 50 ἴῃ δοςοσγά νι {π6 [πουρῆί οἵ [ες σοπίεχί, [Πδΐ 1 νγὰ5 ῥργοῦ- 

ΔΌΪΥ ᾿ηβεγίβα Ὀγν Οομοίείῃ Ὠἰτηβ6]. ὍΤῆδ {πουρῇϊ 5. βἰ πΉ1] Υ ἴο 

(μαΐ οἵ ῬΓ. 15:1.---. Αραΐπ 1 δα], ΟΟΠΘΙθἢ ἤον ἰυγη5 ἔγοπὶ 

ΤΊ ΝΑΙΤΥ ἴο σοΟΠΒ, ΕΓ ἀνδγῖςε.---8. γημομέ α δεοομα]. ΤῊΪΒ5 ἰ5. εχ- 

Ρἰαπαα ὈΥ [π6 ννογάβ δοθῇ ΠΟΥ ὀγοίμιεγ. ΟΟἾ. τηδϑῃβ ἃ πηδη 1 }- 

ουὔξ ΠΕΙΡΕΙ οἵ Πεῖσ, ἰπουρῇ δεοομά σὴ ὨΔΙΓαΪν τηθδη ““}6,᾽ 45 ΑΕ. 

[Πουρῆϊ.---ἸΙΝο ὁμά ἰο αἰΐ ᾿ς ἰοἸἢ, ἀσινιγ ἢὰ5 Ὀδοοτὴδ ἃ ἀ156856.--- 

ΗΣ 6γ65]. ΤἼΘ ογα 15 [Γεθ Π γ 864 ἃ5 {16 οὔρᾶη οἵ ἄδϑίγο, ο΄. 

210 Δη6 ποίε.---αο αἰε4]. ΑΠ ἀνδγίοϊοιι5. 501} 15 Πθν ΟῚ 5 (15Π66.-- Ὸ7 

«ὐμονι Ὧο 1 ἰοἱ Ὁ] ΟΠ βάδην ἄγορϑ {π6 ἱπάϊγθοί ἀἰβοουγθ8 

Δα {Γδηϑίοϑ τι5 ἴο {Π6 508] οἵ (Π6 Πλ 156, ρου Ρ5 ἴο ἢϊβ8 οννῃ δοιὰ], 

ἴογ {Π|5 τῆδυ ὈῈ ἃ Ὀϊΐ οὗ ρεύβϑοῃδὶ βχρεγίεσησθ 866 δῦογυβ, 7ππ|γο- 

ἀμοείΐομ, ὃτ1.--- ΤΠ] αἶδο ἦς ναπῖ}]. Ηδτγα Οομοίοίῃ τανογίβ ἀραίη 

ἴο 5 ονῃ τεῆβοίίοηβ. ΤΠδ βεπετηθηΐ οὗ (Π]5 νεῦβα 15 τερθαίβα ἴῃ 

Β5. 14". 

9--12 ἅτὸ ον θην οὐγτοηΐ ργοόνεγθβ. [{ 15 Δ ὀρθῇ αυρβίίοη 

ΜΒ οίΠοσ (Π6 ῥγόνεσρβ ψεγα ᾿ηἰγοάμποθα Ὀγ Οομε]οίῃ Βἰμλ56}, οὐ ὈΥ 

σ]οβϑαΐοσβ. ὅ66 οὐ ἶσα] ποΐίθ. 9, 7ιῦο αγὸ δοίίογ ἱμαημ οη6]. ΟἹ. 

σῃ. 28. [ἀν ]5ῃ δηα οἰαβϑὶς ἰογα σοηίδιη 51:Π|1}18 7 Βα ΠΕ ηΐ5, 6... 

1||αὦ, τοῦϑ.-2:.,.--- Α σροά γοισαγά]. Τῆς παίατγα οἵ {ἢ Ϊ5 15 Ἐεχρ] δἰ πΠθά ἰῇ 

[ης6 ποχίνβ. [015 [Πδἱ {Π6ὺ Π6ῚΡ δας οἰμοῦ ἰῃ {ἰπ6 οἱ π66α.---10, 17 
{ῃς οπε ὁΠαϊϊ ψαἱϊ ἐδι6 οἰ ιοῦ σαΉ γαῖδε ε μεῖς σογιβραποη)]. ΤῊς [πουρῃί 

οὗ {Π6 νϑ. ἰ5 ἰμαΐ σοηγδθβῃ!ρ ἰ5 ἴῃ 6 τονναγά οἵ υπϊίθα ἰο0]].---11. 17 

ἔπυο ἰΐδ ἰορείογ)]. ΤῊΣ τοΐδγεηςσθ ἰ5 ποῖ ἴο μυβυραπά δηά ψἱΐο, Ραΐ 

ἰο ὕννο ἰγάν}! ]οσβ. ὍΤῊς ηἰρῃςβ οἱ Ῥα]θϑίῖπα ἀγὰ σο], Ἔβρθοῖα! νυ ἴῃ 

[Π6 σο]6Γ τποηΐῃ5, δηα ἃ Ἰοηθ {γᾶν ]οῦ 5166 05 ϑουηθί! 65 οἷοβα ἴο 

ἢ]15 ἀοηκου [ΟΥ̓ ψαγγητῃ ἴῃ ᾿θα οἱ οἴ Γ σομηρδηϊοη5}1Ρ (566 Βαγίοηῃ, 

Α Υδαγ᾽ς ἸἩαμαεγίηρ μ᾿ Βιδίο ]1.απάξς, Ὁ. τό7 9,.);  ε]. οὔϑεσνθβ, 

[Παἱ ἴῃ {Π6 Αδοίζ οἵ Ἐ. Ναίῃαη, οἢ. 8, βἰδεαερίηρ ἰορείῃοῦ 15 ἃ βίρῃ 

οἵ {τ Π458}1Ρ.---12. 4. γμαη]}, ἴῃς Ηεἰ». ἰδανεβ [ῃ6 γοδάοσ ἴο ραίῃοῦ 
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1ῃ6 5 ]εοΐ οἱ (Π6 νεγρ ἴγοτῃ {ΠῸ βϑεηΐθηςς, Ὀαΐ 1ἰ 15 οἶθασ (Παΐ ἃ 

ΓΟΌΒΡΕΓ 15 ἰηἰοη464.---Τυο εομίά σἰαμά αραΐπϑὶ ψΐηι). ΤῊΪ5 δηά (6 

ῬΓΘΟΘαΙΪηρ ν5. ργδβϑοηΐ {γί οσ ῥτοοίβα οἱ ἴῃ6 δαἀνδηΐαρθ οἱ σοχι- 

Ρδηϊοη5Π!Ρ.---α ἐπ γοοίοϊ οογα], οὴς οὗ (86 Ὀεϑί-Κῆονν ρᾶββαροβ 

ἴῃ 16 ῬοοκΚ. Οδπαηρ {πη Κ5 ἴΠ6 ΡΏγαβα τηθϑηβ5 (ῃδί ἰἢ ἔνγοὸ ἅΓδ 

Ὀείίοσ ἴδῃ οπθ, ἴἤγεα ἂῦὲ δείίεσ 51}. Ῥγορδθὶν (ἢ15 15 τὶρῃϊ. 

Τῆδ οἴδμεοσ βιιρραβίίοηβ {μαΐ να δὴ πηδα6 5θεπὶ [Δ ποῖ]. 

41, ΠΝ ΟΝ. Ὄὕ. ΩΦ 1. ΤῊ 5 15 δῇ ἰπβίδηςο οὗ νᾶν σοηβθοιἷνε "ἢ (6 1π|- 

ΡεΓ. Αἢ δα δῦ ἰπϑίδποθ οσσυγβ ἴῃ ἢ. 11. Τηδβίδηςσοβ οὗ 15 56 ἢ [6 

Ρεγί. μᾶνε δε ποίβα 1 25 δῃηὰ 3132, που ρἢ 1{ 15 τατα ἰη ΟΟἢ.--- δ, πΚὰ 

ΣΦ ἴῃ ο"}, 15, 85 βενεγδὶ ἰπίθγργείοσβ ἤανε ποίεα, ἃ ΗδΡ. ἰάϊουη ἔογ δὴ 

δάνεγῃ. [ἰ 5 εαυδὶ] ἴο “ἀραΐη,᾽ 5εεὲ Κῦ. 36οτ.---οῦῷ}}]. ὙΠῈ ἢγϑι οο- 

ΟὕΣτθησα 18, 85 ποδί γεοθηΐ σομπηπηδηΐδίοῦβ ἄρταα, δ δρϑίγαςϊ, 85 1ῃ 

Απὶ. 35 700 359. ΚΟ.᾽5 ᾿ἰπλϊδίοη οὗ {Π15 ἀϑᾶρα ἴο ἴῃς αϑῖ ἰννο ραββαρδϑ 

αὐυοίεα (Κῦ. δ)2614) 5εεη5 δυο ΐγαγγ. ὙΤΠα βθοοπά ὈΡΊΦΣ 5 1ῃ6 ραβϑῖνε 

Ρᾶγτί. Οῦ. ὅσιρ, 15. 323510.- Ρθ], [Ποιὰ ρὮἢ «βἰπρ. ἴῃ ἔογιῃ, ἰ5 οο]]δοῖνε ἴῃ 

56 η56, 85 ἴῃ [5. 258 Ρ5. 3013 424.---Ὁ}Ὁ}} ΦνῇΊ. Ηδ. Ἔχεΐβεϑ (ῃϊ5 ΝΊΡΗ. ρατῖί 

85 ἃ ρ΄οββ; ᾿ξ ἀοδθϑβ ποΐ Εΐ ἢ15 πιείτγὶςδὶ ἴπθοσυ. Ἦ :πβογίβ γ Ὀαΐέογε τ, 

ὙΠΟ. ρίνοβ [ἢ6 βοηίθηςα αυϊΐα ἃ αἰ εγοηΐ ἴση. ὙΏΠΘΓΕ 15 ἢῸ οΟἴΠοΓ δὺ- 

{Ππογῖῖν ἔογ (ῃΐ58, βονψανοσ, ἂπα ἴἰ 15 ΡγΟΌΔΟΙΥ ἃ πηϊβίακϑ. τ ὈσΦ» 9], 

ΕΝ. τεπάδγϑ “'οη {Π6 5146 οὗ [Π61Γ ΟΡ Υθβϑϑοῦβ ἴῃεγα ννὰβ ροννοσ,᾽ τηδϊκίηνρ 

ὍὉ εαυδὶ ἴο τ ὃΣ;. Α8. ΜΟΝ. οὔβεγνεβ ἰΐ ἴθ βίτηρ!εσ ἴο ΒΌΡΡΙΥ 50ΠΊ6 

νοΓῸ Κὸ ““μνεηΐ ἔογίῃ.᾽---955..... 79]. Ηδ. εἰαἰπις {παὶ [1ῃ6 ἢγϑί γοίδγϑ 

ἴο {Π6 ΟΡΡΓΘΞΞθά, δηά {μ6 βεοοηὰᾶ {ϊπη6 ἴο {Π6 ὀρργδββοῦβ; ὉΠ)] πε δ]5ο 

ἴδ κοβ ἰῃ6 ἢγϑί {ἰπ|6 45 ““σοπηξογίογ,᾽ {Π6 βεσοῃπα 85 ““δνεηρεσγ.᾽" Ἰ[1Ι͂η {παΐ 

ςὯ56 {πε Ἰαβί οἴδιιβε βῃοι!α θὲ γεημαεγεά, {Πότ νὰ5 Ὸ ἀνθηρογ (ἴογ ἴῃς 

ψτοηρβ ἄοηπα, ὈΥ {Π6Π]}᾽"---ὦ νίανν ννῃ  ἢ 15. ΡγοΡ Δ ΪΎ γῖρμῖ. δίερ. ποῖά 5 

{παΐ ἴῃ6 ἰαϑὲ ὉΠ) ὈΠῸ ὯΝ 15. ἃ πηϊβίακα, {πμαὶ {ῃ6 ψογάβ ἀτὸ υπϑυϊίοα ἴο 
[86 οσοηίοχί, δπα πιιϑί να ἀγίβθη ἔγοπλ αἰςορσταρῆγν. Οη Ηδ.᾽5 ἱπίεγ- 

Ργείδίίοη, δάορίβα ἀθονε, {ῃϊβ ορ)εοϊΐοῃ [415 ἴο 1πΠ6 ρτουῃηάα.---2. πΦ»]} 

45 οδιιβθα {π6 σοϊηχηθηίδίογβ πὰ ἢ σοῦ Ὁ]6, δηα ἢδ5 οσοδϑ οΠΘα ϑοπιθ 

εἰπε παδίίοηβ οὗ με ἰοχί. ΑΕ, ΗδογΖζΖίοϊά δηα Οἰηβ. τεραγαεα 1 ἃ5 ἃ 

νεῦρα] δα͵θοῖνε. Ἃ65., Κη., ΗΕΙ]., ΕΠ51., θὲ]. (βεϑιαηρ!ν) ἀπά οἰ πο 5 

Τερδγαεα 11 8ἃ5 ἃ ραγίϊς! ρα ῬΙεὶ, ἔγσγοπι ψ ΠΙσ ἢ {πε Ὁ Παα Ὀδεῆ δος ἀθηΐα! νυ 

ἀγτορρεά. 2 ἴῃ Ζερῆ. 114--τὰ ἰοση νῃ]ο ἢ πηδάς 126]. μεϑιίαΐε ἴο ς4}} 

ΓΦ δὴ ἰηΐ.---ἰβ, ἂἃβ τ. πᾶβ ροϊηϊβα ουΐ, ἃ νεγθα] δα͵εοῖῖνε. Απλοης 

ΤΟΤΕ γεσεηΐ σοπιπηδηίαΐοτβ ΕἸ. πα 516ρ. ΠΟ] {παῖ 1 15 ἃ ρατί. ὙΠΟΥ 

εχρ δίῃ {πΠ6 δοοϊβηίδ) 1ἰοβ5 οὗ ἴπ6 Ὁ {ῃγουρἢ [115 β' ΠὩ] αν ἴο ν᾽ ἱη [Π6 οἹά 

δΙρῆαθεῖ. ὮὯγ. βυρρεϑίβ ἰπαὶ ροβϑίθ]ν {π6ὶ ΟΥ̓ΡῚΠ4] τοδαϊηρ ννα5 ᾿Γ2 9). 

Βοίἢ {πμ68ὲ βυρρεβίίομβ, ποόννενεγ, ἰδοῖκ ονϊάθησαε. Ἐδβῆθατη, Μοεπαε]9- 

βοῆη, Ενν., Ζὸ., γτ., Ηξηρ., ασ., Ηπι., Ν]., ΜΝ 4., ΜΕΟΝ., Κό. (δὲ 2ιδὴ 



ΜΑΝ᾿ ἹΝΗΠΜΑΝΙΤΥ [(Η. 4::ξὩ 117 

ΔΠ4 2256) δηὰ (65.Κ- (δ113585) τεραγὰ [ἃ δ5 δη ἰηΐ. αρῈὲ. ΝῊ ἢ 15 
νίενν 1 ἄρτεθ. ΕῸΓ 51Π|1|18Ὁ σοηβίγιοςοηβ, οὐ. ἢ. 4145 ἔχ. 81 δηᾶ [{.. γ19. 

ΤΠ ψοτγὰ 1 1ΠῸ6 βθῆβα οἱ “"ργαῖβε, ““σοηρταίυ]αίο,᾽" 15 δὴ ΑΥΔΙηΔΙ5ΠῚ, 

Δα ΟσουΓ5 1π ἰαΐα θΟΟΚ5 ΟἢἶΪγ. [1 ἀρΡΡδδγβ ἴῃ 58. 634 τ (ῇ. τό3, δῃηὰ οἴΐδῃ 

1 Ατϑιη. ἃ5 ἰὴ Πη. 2533 4831. 34. κ4. 25. Δῃά ἴὴ {πε Τάγριπὶ οἡ ΚΟΗ. 423 ἔχ. 1τσ' 

Ῥϑ. 4,, εἷἴς.---- 22], 566 ποΐθ οὔ 119.--τ- ΓῺ ΓΝ]. Α5 (ὅ τοδά σ᾽ πῈπ ὅ5-τν ἴη- 
βίεδα, ΜῸΟΝ. ῥτΎόΌρεγὶν τεραγάβ 1ῃ15 85 {πε ργε- ρθη τεδάϊηρ. Ηδ. 

ταραγάβ ἸΔῸ 22 Φ᾽ δῃᾶὰ {πε βεοοηᾶ Ὁ" 85 ρίοββεβ. ΟἱὨ Ἴοῦγβε ἰἰ 5 Ὀ6- 

οᾶυ5ε οὗ Πῖ5 ἀσγδαηρεπιεπὶ οἱ (Πς πιείγε.---Π) 9} (ροϊηϊθα τπ5 ΌΥ ΒΕΓ 

δηα ὭὯγτ., θυϊ πλὰρ Ὁ ΗδΠη) 15 φοηροββα οὗ 3 τ" οσ ἸΠτῚ}. Ιῃ νβ. 3 

1: 15 βΒμογίβπαα ἴο 1τῷῦ. Ι{ ὀσουγβ πονῆδγα εἶδε ἰη ΒΗ., μαΐ ζῇ. (δε ΝΗ. 

τ --ϑ. ὖν ΓΝ]. ϑοΒοΙαγβ πᾶνε ἀἰεγεα 1η {πεῖν ἱπιεγργείδοη οἵ ἴῃς 

δονογητηδηΐ οὗ (815. Κη., ντ., Ν]., ΜΝη4., 5᾽ερ. δπὰ Κό. (δ 2790) Πποϊὰ 

{μαἱ 1ἰ 15 ρονεγηθδά Ὀγν π2 οὗ [ῃ6 ῥγεοβάϊηρ νεῦβθ, (ἰηβ. δηαὰ ΜΟΝ. ᾿γ 

ποθ, ἴο Ὀ6 ΞΌΡΡΙ δα ἴῃ ἰπουρδξ ἔγομη {πῸ ρῥγεσεαϊηρ ν8. Α5 [6]. ο"- 

Βεινεά, βονανεσ, 210 1}0]]0 5 ΠΩ Φ νοῦν υππδίυγα!ν, πα πεὶῖπεν 6, Ὁ 

ΠΟΤ Ἡ ἰ]κοβ 1 25 {πε οὐ]εςΐ οὗ βϑυς ἃ νεγῇ. 126]. δοσογαϊηρὶν βυρρεοβίεα 
{π4ἰ ΓΝ τΔΥ Ὀὲ {πὲ δαυϊναϊεηΐ οὗ {πε Ατ. ᾽αγγα, ἃ 5'ρῃ οὗ [ῃ6 πο. ο856, 

85 (6 πὰ Φ τεπάεσγ ἰἰ. Ηε αἷθοὸ βυρρεβίβ (μαΐ ΝΡ ἴδ, βεύῃαρβ, ἴο "6 
ΒΌΡΡΙΙΕΑ, βίηςε Ἦ σεπάδγϑ 7μάϊσανί. Τὰ ἰῃαΐ οἀ86 τν νου]ὰ μὲ {Π6 5'ρῃ 
οὗ (ῃε ἃες. 8 υϑ08]. ὍΤῊΙ1Β 15 ([ῃ6 νον ἀκοὴ Ὀγν Νο. δηά, δρραγθῃηῖυ, 

Ὀγ (65... (δ117}). Τι βθεὴβ ἴο τὴ8δ {π6 πχοϑί ργοῦδ]6 νἱενν.---1}}, 566 

ποΐθ οὔ ν8. 2. 7] 18 ΠΔΡΡΙΪΥ γεηάογοα ἐγεννήθη ὈΥ Σ.--π }) 5] γοίθγϑ 

Ποτα ἴο υπηδῃ ΟΡΡΓΕββΙοῃ5.--- ὙΠ πδ»ῸΠ ΠΝ], Οδ,᾽Α δηά Θ τεδά ὅ5-τν 
ΠΡῸΣ »Π, Μ ΏΙΟἢ ννὰ5. ῬΓΟΡΔΡΙΥ πὸ ταδαϊηρ ἰῃΏ Ααἱρα᾿β ἰἰπι6ὲ. ἘΔ. 

ΟΠἑϊ5. »ᾺΠ οὐ πηδίγοδὶ σγουῦηαβ. 4, 17.352] ξξε "'5Κ1}},᾿ που ρἢ ἴῃ 50 11 15 

δαυϊνα]εηΐ ἴο Ἰγ", 566 ποΐε οἡ 221, (θ γεπάθγϑ ἰἴ ἴῃ 4}} [ἴγεθ ραβϑαρδβ ΕΥ̓ 
ἀνδρεία, ψ Ὠϊς ἢ ἀοα5 ποῖ ρῖνε αυἰΐα {ΠῸ [Ππουρ.----2]Ξ κἐΠαι᾽ δ5 ἴῃ αη. 19 

700 2213, τύ. δ. δ414ς.--- ΝΡ], “7εδ)] ουσυ ᾿᾿ 15 οἴΐθβη υὑβεα ψ ἢ Ὁ, 8ἃ5 ἴῃ 

: Κ. τοῦ Νυ. 1129, εἴς., 8Π4 ΜΙ 3 ἃ5 ἴῇΏ Πῖ. 2232: Ῥτ. 4831, εἷς.---ἱῷ, 
ἸΣΡ ΦῸῪΝ ΠΝ], ἴῃ {Π15 Ἐχργϑϑβϑίοη τῃ6 Ὁ 18 υϑεα ἴο Ἔβχρῦθβθ {ῃ6 τὸ- 

αἶἰργοοδὶ 1ἰ46ὰ, τύ. Κα. ὅ3οϑῃ. Ἐτοπὶ (θ65᾽5 τρδαϊηρ ὅτι τὸ ξῆλος ἀνδρὶ, 

ψΠοἢ ϑινεῖε δάορίβ ἴῃ ἢΪβ ἰαχί, ΜΟΝ, σοποϊάθβ ῃαΐ {6 γε τεδάϊηρ 

νγὰ5 ΦῚΝ ΓΝ 2, οὐ πρὶ Νὴ, ὙΠ ροϊηΐ 15 ἀποογίαϊη, ποννενεγ, 5ησα 

ΝΟ 15 ΒΕΓ ἃ σορυ]ᾶ ἀπά πιῖρῃΐ ποῖ μὲ γεργθβθηίθα ἴῃ (6. 

δ. 5΄ερ., ΜΟΝ. δηὰᾶ δ. τῖρῃν σοηβίάεγ (Π15 νβ. ἃ ργονετγῃ ᾿ηβογίοα ὉΥῪ 

ΒΟΙΊ6 ρ]οββαΐοσ, [{ννᾶϑβ ρΡγοῦδοϊγ ἰηἰγοάποεα θδοδιδβε ἴΠ6 οσοηίοχί βθοτηδα ἴο 

δποούγαρε 5]οίἢ.--- Ρ3Π] σϑῆδγα!ν ἴῃ ΒΗ. τηδδη5 ““ἷἴο διάργαςο,᾽" ο΄. ςἢ. 

46 Οη. 2038 4810, εἰς. Τὶ ἴ5. σοπηθοῖθα νὰ Αγᾶπλ. Ρ3Γ ἃπα 51:1} 8 Γ 

Μϑῃηά., ὅ5υγύ. δῃηά Ασ. βίεῃβυ Τῆς τοοΐῖ πηθᾶηβ ““ἷἴο δια τδςο,᾽ ὄχοθρί 

ἷπ Ατ., θυΐ {π6 ΑΥ. 11 ϑἴθπη πιέδὴβ ἴο ““ραΐμεσ ἰορείμεγ.᾽ ἨΗετγε [|ΐ 
ἰβ. υϑε4 ἢρυτγαίίνε!ν ἔογ ἔο]ΐπρ ἴπεὲ μᾶπάϑ.---Ἰ 3 52 7]: ““ἴο ἀεβίγου 

ομδ 5 561{,᾽᾽ οὔ. Ῥ5. 272 ΜΙ. 3315. 4926 Ῥγσ. 304, 80, οοττγεοίϊν, ΤΥ., Κη,, 

Ηἰι., νντ., 14. Οἰπδβ.᾽5. ἐχρδηδίίοη, ““ἴο δηΐου ἃ ἀεςαίε τεραβί,᾽»} 
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ννΠἸοἢ μα 4565 οἡ {Π6 δηαίορυ οὗ ἔχ. 1τό1β 2128 15, 2212 δηά ΕΖ. 3015, 15 
τος. ὍΠε βεπίϊπιεηΐ οἵ ἴῃε νεῦβα 15 (πδΐ 1421 655 15 βι ς ά6. 

6. Ν50], αἰΐτεγ (π15 ΓΠΣ, δηα ΣΡ γε {Πε δος. εχργαεδββίνε οἵ ἴῃς τηδίθσίδὶ, 
ο΄. Κό. 83324.---Ὁ)5Π] πιεδπβ [86 ““ἵννο μοΊ]ονν μαηάβ {{}}.᾿ 11 ὀσουγβ 
οἰβοννῆογε οἠἱγν ἴῃ Εχ. 98 ων. 1612 ἘΖ. τοῦ. ΤΥ. 204, [11 15 [ουΠα 4150 ἴῃ ΝΗ. 

(Υονα, ς.), δῃὰ 15 Κἰπαάγβα ἴο 5υυ. μῶρημπα ἀπὰ ΕΗ. μαζαρι.---. Δ ΦῚ 

ΠΝΟΝῚ ὯΝ], ἃ τορος οὗ {ἰπ6 ρῆγαϑε οὗ 4, ἴθ ΒΟ ἢ ννᾶνν σοηβθουςναβ 

ΟΟΟΌΓ, 566 Ποία οὐ 4}.---ὃ. ἼΠΝ], οὐ (ῃ6 '86 οἱ (15, οὐ ἘΖ. 333 δηὰ Κῦ. 

δ215.---Ὁ2}, δοοογάϊηρ ἴο Κα. δ3716, τηθδηβ ““πεὶῖπογ.᾿ -τπνῦ 12 01] 

Δα (ΚΒ γρδά πν 2) 12 Ὁ), ψῃΪσἢ ννᾶ5 ὑγορδῦϊὶν {ῃ6 ῥγθ- αίρδη τοδά- 
ἷπρ. ΤΠε ρΡοϊηϊηρ ΠΝ ΜΠ 1η)6 δοοθηΐ Μυηδῃ 5 ἀηυβα8]. [Ιη ΡΥ. 

17} μὲ μπὰ πνῦὸ ἢ Μεγκα. Οὐ ἸΝχὺ (27) ψ ἢ ΌΣ3) (233).--τοῦ}}}], 

[πε Κὶ. 15 ϑυρρογίβεα ὃν ὦ δπὰ ἢ δπὰ 15 ἀεἰεπάεαὰ ὃν Ηἱΐ., Ηεὶ]., Ζ6., 
Ευγ., ΤΥ. Ὧἀπὰ Ν]. [Τ1ὶ Πᾶϑ ἴῃ 115 ἔανοσ πε ίαςΐ ῃδΐ {Π6 τη 6 Γ5 οἵ {ΠῈ 

Ὀοᾶν ἃγὲ γεαυθης!ν τηθηϊίοηδα ἴῃ ραὶγα (οὐ. ΜΙ. 411} ἀμ σ Κὶ. 145. 12). 

ΤὮς 0.χγ. ἰβ βῃρρογίβεα ὃν ὦ, Ὦ, δὰ ὅ. Αβ {μὲ Ἰαΐϊίεσ 15 ἴπε τεδάϊηρ 

μαγάδϑί ἴο δοοουηίΐί ἴοσγ, ἰἃ 15 ΡΥΟΌΔΟΙΥ οτρίηαὶ. Β1οΪΚ., Ρ. 12, τοραγάβ 

15 νεῦβα 85 (ῃε ψοσκ οἵ ἃ οἰ μηϑυ δἀϊῖοσ. Ζαρ. τε εοῖβ 52 ΣΙ Ὁ. 8ἃ5 ἃ 

βἰεγοοίγρεα ρίοβϑβ, Ηδ. τεραγὰβ. ΝῊ »Ὸ 72} Ὁ2Π ΩΤ Ὁ ἃ5 ἃ ρῖοββυ ὙΠΕβ6 

ΟΡἰΠίοηβ γα ΟΠΪΥ σοηνϊποϊηρ ἴο ἴμοϑθα ῆο ΠοΙα ἴπῸὶ Ρρδου αγ νίαεννβ οὗ 

{Πεὶγ δυΐμοτβ. ὙΠ Ηδῦτγεν ἰεχί οὗ Β5. (144) ὄχργθββεβ {86 1μπουρῃί 
οὗ {15 ραββᾶρε [ῃ15: 

:Ὕ ΚΏΣΖΣΥ ἸΣΣΉΘΣῚ ἽΠΝ γ200 Ὑ20) Ρ}Ὸ 

9-12. 516ρ., ΜΟΝ. δηὰ δ. τεραγά (ἢδϑε ννβ. ἃ5. ργονθῦθ αὶ δά ἀϊοη5 

τηΔ66 ὈῪ ρ]οββδαίοσβ. ὙΠΕγα σδη Ὀ6 πὸ ἀουθί 85 ἴο {Π6 ῥγονεγθῖαὶ σμᾶγ- 

Δοίοσ οὗ {με πιδίθγίαὶ, Ὀὰΐ 11 15 δἃῇ ὀρεῆ αυοϑίοη νομοῦ Οὐοἢ. ΠἰπΊ5ο 

ΙΏΔΥ ποῖ πᾶνε ἱπίγοάιποβα {Ππε6π|.0 ὙΠΕΥ ἐχρ]αίη ἀπά ρῖνε ἀεβηϊθηθβ5 

ἴο ν8. 8, θὰ ροββϑίθὶν πλᾶὰὺ 6 δρεχαρϑίοδὶ ρ]οββοβ ἰπἰγοαά ποθ ὈΥῪ ΟἴΠΕΓΘ.-- 

9. Ἵπν 5 δηὰ 05], τ[ῃς6 γί. ἰὴ {π686 ννογάβ, ἃ8 ΤΥ., Πεὶ., νυ. δπὰ Κῦ. 

(δ313}) ΒοΙ]ά, 18 υϑε4 Ῥεοδιβε ἴΠῈῸ νυυῖτοῦ παν] ἀπι4}1Ζε5. ἵννο ραγβοηβ δά 

Οὔ6 ΡοΊΥ͂βοῃ.--- ὙΦ Ν]ΞΞ Ῥϑοδιβε," οΥΓ ““ἴογ,᾽" οὔ. εἢ. 612 τοῦδ (ψῃ. 3018 

243 Ὅϊ. 23}: 705. 47 ἀπά η. 10, α]ἰδὸ (ε58.Κ- ὃ1ς74.---10. 355]. ὙΠΗε 

ΡΙυγαὶ μαγε ἀεηοίεβ δὴ ἱπάθῆηϊία βἰηρ., οὐ. (ὐσο5.Κ. ὃις)γαὰ. Κη. ςοιη- 

Ρᾶγεβ ἸΠΡῸ ὉΝ ΦῸΝ ὙΔΟΝῊ ἴῃ απ. 1τὸ δηά Τὰ. 629, Ὦγ. βιυρραοβίβ [Παΐ τΠ6 

οΥ̓ΡΊΠ4] εχ πῆᾶὺ πᾶνε Ὀδθη Ὁ) »Ὁὺ5 ἼΠΝΠ ὅδ... ΤῊΪΐ5 5. (πε τοδάϊηρ 

οὗ Φ, Ἢ, δπὰ ζῦ, ἀπα 566 π|5 ρΡγοῦρϑ]Υ οοτγοοῖ. 1 80, (ἢε σοσταρίίοη οὗ 
ΜΤ. δπίβάδίεβ (6, ἔογ ἰΐ ἰ5 σι ρρογίβα Ὀγ 11.----ϑνν] 5 ἰακεπ ὈῪ (ὁ δῃὰ ὦ 
ΔΠ4 πιᾶπν Ηερ. Μ55. αβξοῦ ἡν, 80, δπΊιοιιρ ἱπίογργείεγα, Κη., Οτ., 

Π6]., Ν]. δηὰ Κὅ. (δ3210).---- ν 15. τερῦ]αγν “νος, οὐ. Ν. 2139 1 5. 47 

15..39 δηὰα ΕΖ. 1318 (ΨΠΘτα ᾿ἴ 15. 5ρ6]]6α ν.3)ὺ. Ὁ ἰαῖκθ5 11 δ {π6 Ατδιη. 
ἡ οΝΞΞ ΟΡ. Ὁ, “11. ὙΠε ἔογιμεγ νίδνν ἰβ σογγϑοῖ.----Ν7 Ξε ἐν θ ἢ ὉσοὺΓΒ 
ἴη ΒΗ. ΟΠἹΥ ἤεγὲ ἃπά ςἢ. 1οἱδ, θυΐ ἱπ ΝΗ. [1 ἀρρβᾶγβϑ δ5. "δ, ο΄. 78., 
Ρ. 43Ὀ.---ππνπ 15], (μ6 ππνπ ἰβ ἴῃ ἀρροβίτἰοη ἢ (Π6 ΘαβΊχ, ἀπά {πὸ 



ΡΟΡΟυΓΠΑΕΒΙΤΥ ΟΕ ΥΟοῦὔνα ΚΙΝΟ [((η. 4:5: 110 

ΒΌΒΙΧ 15 ΔηΓἰοΙραΐογυ, {πΠ6 Ρῥγερ. Ἰορίςα!ν ρονεγηϊηρ ἼΠΝ, 50, ΗἸς., 6!η8., 

Πεὶ]., Νο., Εὐυτ., ΜΕΝ. δπὰ Κῦ. (340 ο, 3438 δηὰ 4068) .-- 5} Ψ}, 85 

Τ) 6]. γεηδγκβ, Ὺ ΡῈ ““ννῃο ἴ4115,᾽ οὐ “ψνῆδη ἢε 4115. ---ὐϑ 5.5] Ὁ) εἱ. 

δηὰα ΝΟ. τεραγαὰ 85 ροϊεηϊζ,4].---11. Ὁ}} 5. οἰΐεη υβεα ἴο ᾿ηίγοάποα ἃ ἢδνν 

1πουρῃϊ.---22}} 15. υϑεα τερ!]αΓν ἔογ ᾿γίηρ ἀοννῃ ἴο 5166}, 566 6.9., αη. 

28::1͵--35}, [ῃε σοπ] ποίη ἰηἰγοάσεβ [πΠ6 Δροάοβίβ, δηά {πε σοπβίγιο- 

ἴοη οὗ ἰῃς6 νεγῇ 15 ᾿π)ΡΕΓΒΟΊ8Ι.---Ἴ" Ν]} 15 6 γα ἱπίεγγοραῖϊνα; ποῖ 50 ἴῃ 2!5.--- 

12. 1807 88 δὴ ἱπὰρεῦβοη δ] 50 }]6οΐ, 2.6., [6 τοδάδ μᾶ5 ἴο ΒΈΡΡΙΥ 

1 ἔτοιῃ {Π6 οοπίοχί, οὐ. Κῦ. δ2232.. ὍὕΠα δ ΠΙΧ ὑ" 15 ἰηβίθδα οὗ {Π6 ποτα 

ΠΟΙΏΊΟΩ ἯΠ-, 566 6.5., [00 153. ὙΠε νεῦρ 1ἴβε! ἢ ὁσοιγβ ΟὨΪγ ἴῃ ἰδία 

ΗδερΡ., πουρῇ αἰθδοὸ σοπηπιοη ἴῃ ΝΉ., Ασγαπι. (ΒΊΡΙςαὶ, ΝΑ. δηά ὅγτγ.), 

δἃηὰ ἰῃ ϑαῦθεθδη. [5 ογάϊπαγυν τηθδηΐϊηρ 156 ἴο ““Ὄνδγροννοσ," δηά Ζὸ.," 

Ἀε]., δίερ., ΜΝ 14., ΜΟΝ. δπά 88. 90 ἴακε 1 βεγε. ὙΤἼε οοπίοχί, μοννγανοσ, 

τααυϊγεβ μαγα [η6 πιϑδηΐϊηρ “δἰΐδοκ,᾽" 50 οούτϑοίγ Κη., Υγ., Ηδ. δπά 

(.65.85.. (ἦ τεδὰ δῆ), πιακίηρ Ἵπν δ {Π6 δυθ]εςοί---ὰ τεδάϊηρ ψῃϊς ἢ Κη. 

τερατάθα 45 τἰρῃϊ.-τν}}}, (ΠῸ βυθβχ τεΐετβ ἴο ἴπε ἱπιρ] 16 τορθεσ, {μ6 

Θ ]εοῖ οὗ ἢρῦ. ὙΤΠ6 Ρῥτερ. [ο]ονίησ ἼὩΡ 15 πλογα οὔΐθβῃ ἴῃ βυσἢ σοη- 

βἰγιοίίοηβ, 2532 85 ἴῃ 705. τοϑ, ΟΥἹ Ἢ) ἱπ Πη. το. 5], οα [86 56 

οἱ Φὺϑ ἀπά ἀετγῖν. ἰη ΒΗ. δηά ΝΗ. οὖ. Κῦ. δ3126.--Π 2] 15 ἰαΐας Η6Ρ. 

ἴον σΠ. [15 Ρᾶγα]]6] ἴο {6 ἰδία Ἔχργεββίοῃ ΠΠῸ Ἢ ἴῃ 5. 147}. 

4.5-.9 οαεἱ ἔοσίἢ (86 νϑηΐϊὶν οὗ 6 ρορυ ]αγιν οὗ οοτγίαϊη γουηρ Κἰπρ8 
0 δὲ ποί πδηιθά. 

3. Βείίογ 15 ἃ γουτἢ ΡοοΥ πα ννῖβα [π8ῃ ἃ Κίηρ οἱ δηὰ ἔοο ϑἢ, ψῆο 

ΠΟ ΙοηροΓ Κποννβ Ποὺ ἰο 6 δα πιοηϊϑῃεα. 14, ΤουρΡΉ ἰσγοπὶ {πΠ6 ἢουβ6 

οὗ {πε τερε! ]]ουβ ἢς σαπΊα [ογίἢ--- Ποῦ ρἢ ἐνεῃ ἴῃ Πἰ5 Κίηράοπι 6 νᾶ 8 

Ῥοῃ Ροοσ. 18. 1 δἂνν 811 {πῸ ἰἸνὶπρ ηΟ νν]κ ἀηάογ [6 σὰη ἢ} [(Π6 

Θ6οοη Ἢ] γουίῃ, νΏΟ 518]] βίδπα [ἴῃ ἢϊ5 ϑἰῖεδ. 186, ΤΠΕΓΟ νγἃ5 ΠΟ δπὰ ἴο 8}} 
[Π6 ΡΘΟρΡΙε--ἃ}} ψνἤοβα ἰθβδάθυ ἢθ ννᾶϑ---ΠΊΟΥΘΟΝΕΥ ἰῇοβα ῆΟ σοχὴδ δέζοσ 
ςου]ά ποὶ ἀε]ρἢϊ ἴῃ ῃϊπι. ΕΓ [ἢ 15 4150 15 νϑηὺ δηα ἃ ἀδβῖγε οὗ ννἱηά. 

13. Βείίογ 15 α νομί ῥόον απ «οἷ56]. ΤῊδ ψοτγά γομέι 15 ΔρΡΙθΘα 
ἴο σμΠ]άτγεη (1 5. 31) δηά ἴο πηξη δἱ ἰδαϑί ἔοσίυ γϑᾶγβ οἱ ἂρὲ (1 Κ. 

123). [πη (ες Εδϑίὶ ρύεαΐ ἀδίθγθεησα ἢ85 αἰνναγβ δε ραϊά ἴο ἃρξδ. 

ΤῊΪϊ5 ναρίθηθϑθ ργθϑθηΐβ ἃ αἰ που] ν ἴῃ (Π6 ἰηϊογργείδίίοη οὐ 115 

ν8. Μδηγυ ἰῃδουῖθ5 ἃ5 ἴο ῃομῃ Οοδμείθίῃ τεΐεσβ, μάνα θη ραΐ 

ἰοσίῃ. Τῇ Ταγριπὶ τλαῖκο5 1 ἃ σοηίγαβί Ὀείννεαη ΑΡγαματὴ δηά 

ΝΙπτοά; [ἢ ΜιΙαάγαβῃ, Ὀεΐννεεη [ βερῃ δηα Ῥῃδγδοῦ, οὔ αν α 

Δπ4 84]. 7οαϑῇ ἀπά ΑπηαΖζίδῃ, Ογσγιθ δπα Αϑβίγαρεϑ, ἴπ6 Ὠϊρῇ 

Ργίοϑί Οπΐδ5 δηα 15 Πορἤθνν [ 5ῈΡἢ, μᾶνα αἷἰβδο θεθὴ ϑυρρεβίβα. 

Οταοίζ θο]ονεα {μαΐ (Π6 τεΐίθγεποα νὰ5 ἰο Ηθγοά (ῃ6 Οατοαὶ δηά 

ἢ15 ϑοὴ Αἰθχδηάογ; ΗἱΖὶρ, ἰο Ῥίοϊθταν ῬὮΠ]ΠΡδαΐοσγ, νῇο, νγθαῖὶς δηά 
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Ποδάσίγοηρ, μαα Ὀδθη Ὀεδίθη Ὀγ': Απίϊοσῃιβ 1Π1, ἀπα Ρίοϊθιην 

ἘΡΙΡἤδηθ5, γῆο σάιηδ ἴο (ῃ6 Εργρίίδη [ἤσοηθ ἴῃ 2οὸς Β.(. αἱ (ῃ6 

ἃρε οἱ ἥνε; ΔΊ ΠΟΚΙοσ Ὀθ ονοβ (ῃ6 σοηϊγαβί ἴο ΒΕ Ὀεΐνγθθη Απίοσῃι5 

ἘΡΙΡἤδηθ5 δπα [)επιείσιυϑ 1; Ηδαρί, Ρεΐνεοη Απηϊοοῃι5 ΕΡΙΡἢ- 

Δη65 δη ΑἸοχδηήεσ ΒαΪα5---ἃ νον Μη Ιοἢ νου] δ ἰεπιρίίηρ, 1 

οηδ σου ]ά Ὀτίηρ [ῃ6 ῬοοΚ ἀονῃ 85 ἰδίθ ἃ5 Ηδιιρί ἄοθβϑ. ΑἸθχδηαογ 

ΒαΪαβ5 νγὰ5 ἃ γουτῃ οἱ μι Π10]6 οτὶρίη (ο΄. [υδίΐη, χχχν, 1), ῆο ῥτε- 

[ἐπα δα ἰο θὲ (ἢε βοὴ οἱ Απίϊοοῃιιβ. Β4]α5 ννὰ5 {ΓΘ ΠΩΪγ ἴο (Π6 [δνν8 

(κ1 Μᾶς. το"). Τῆϊ5 ψου]α ϑθοπλ ὑυϑγῪ ἰεπιρίϊηρ, Π{ [6 εχίογηδὶ 

εν! άθηςς αἰά ποί πηᾶΚα ᾿ἴ σογία!η ἰῃαΐ [ῃ6 ὈΟΟΚ ννὰ8 νυ 6 Ὀαΐογα 

τῆς ΒΟ. (ὃεε 7ηπιγοάμεοη, δδτι, 15). Ὑ5 ον ἄθηοα πλάῖκο5 ἴἴ 

Ῥγορδθὶα (ῃαἱ ΗϊΖὶρ ννὰ5 τρῃΐ δπα ἰῃαΐ [ῃ6 ““νν]56 γοιί ἢ ̓ 15 ὁπμ6 

οἵ {πΠ6 ῬιίοΙοτηῖθ5, ροσῃαρ5 Ρίοϊθιην Ν, ῆο ἴῃ 2ος Β.Ὁ. βϑυςςοδαθά 

ἢ15 ἀρεᾶ [Δἰῃεσ Ρίοϊεην ΓΝ. ῬΡιίοϊειην Ν νγὰβ θαΐ ἢνε γβαῦβ οἱα 

ΜΏΘη Πδ σάπια ἴο {Π6 ἰῃτοης.---4, ΗΠ οτιδο οΓ {{π|6 γοδοϊοι5] ῥτοῦ- 

ΔὈΪΥ τοίογϑ ίο ([ῃες Ῥίοϊεπιαϊς ἀγπαβδίγ. [1{ 15 50 ἀδβδίσῃαίεα Ὀδοδιιϑα 

Ριοϊεταν ΓΝ ρεγβεουϊεα (ῃς [ενγ5; 5εὲ6. 3 Μδᾶςς. δυπηδοῆι5, ἴΠ6 

Ταγριπι, δήαπρ., ε]., τ. δηθὰ Ν]. ἰακε ἴῃς ἰαϑί οἴδιιϑθα οἵ 1ῃ6 

γΟΓΘ6 ἴο Γοΐοσ ἴο {πε οἱ Κίηρ, Ὀαΐ [{ [5 Ὀειτὸγ ἢ ΜΟΝ. δηά Ἠδαυρὶ 

ἴο (αΚα {πΠῸ γνῇοὶθ νεσβα ἃ5 γοίδγτίηρ ἴο ἴῃ6 γουίῃ.---1δ, ΑΙ {|| 6 ̓νηρ 
«ὐἶό τὐαὶϊς μπάογ ἐμ 5:4], ἂῇ Ὠγρεγθο σαὶ ἐχργαβϑίοη οἱ ρορυΐδγ 

ΘηςΠ 54 5πῚ ΡΟ (ἢ6 γουπρ Κιπρ᾿θ. ϑυςσοδϑβίοη.--- -οοοηά γομΐ,. 

δεσομά ἰ56 δα ἃ αἰ πο] Υ δηα ἢᾶ5 Ὀδθη νδγὶοιδὶν δχρ]δίπεα. 

Ἐλνα]α, νοπὶ ΜλΓ5ῃ4]] ἰο ]οννβ, ἐπουρῇΐς 1 Δ παϊοροιβ ἴο ““βθοοηα᾽»; 

ἴῃ Οη. 41:3, 1.6., 1 ἀδοιρπαίθα ἃ γουίῃ νῆο ΠοΙά [Π6 βϑεσοηα ρΪδςθ 

ἴῃ ἴῃ6 Κπράοχῃ δπα ψῆο υϑυγροα (ἢ (ἤσγοπα. Κη., Πε]. δηὰ νυ. 

Πε]ά (ῃδὶ (ῃ6 γουΐῃ 15 ““βεοοῃᾷᾶ,᾽) (ῃ6 οἷά Κίηρ, ἢ15 ῥγβάθοβϑϑοσ, 

Ὀεϊηρ ἢτγϑί. 6]. οἰϊεβ. ἃ5 δπδίοριθϑ (ῃ6 ι8ὲ οἱ ““οἴῃεῖ,᾽" Μι. 

8:1: δηα ““οἴμογϑ, 1,1. 2233... ὙῊΘ6 ὄχργθϑϑίοη ΔΠ6 ᾿πίογργείδίοη ΓΘ, 

Πονονοῦ, ἀπηδίυγαὶ. Α5 ΜΟΝ. ἀβθοίαγδϑ ᾿ἴἴ σῇ ΟὨΪΥ τηθδη ἃ ϑεοομά 

γοιίῃ. ΒιοΚ., 516 ρ., Ηδ. δὰ Ὦγ. ((ῃε ἰαϑὲ ᾿οϑιίδίηρ]γ) ταραγά 

δεσομ 85 ἃ αἰβίυγθίηρ ρ]οσθ. Εταβα (ἢ15, ἀπά νγα ἢανθ, οἡ Η!{ΖΙρ᾽5 

νίανν, ἃ Ρἰεΐαγε οὗ {ῃ6 δηιςῃιβίαϑσα ἢ ΜΉ ΙΟἢ ΡίοΙον Ν᾽ ννὰβ 

στοειθά. 11 ϑεοομά ἰ5 ρθη η6, [ἴ ννου]ά, Οἢ ΟἿΓ νἱανν, Ὀ6 ἃ γείθγεησθ 

ἴο (6 Ἔπ ἢ 51845Ππ| νυ ἢ οἢ ρτοείθα Απίὶοσῃ5 111 ἤδη ἢ σοηααογεα 

Τεγα βάθη ἴῃ τοῦ Β.ὉΟ. ((( 705. 4π|. χιΐ, 35). -οΊγ πο ὁΠαϊἱ εἰαμα], 

[αἴπγα, θδσαιδα Θρόκθη ἴσοι (μδ Ροϊηΐ οὗ νἱεν οἱ [ῃ6 πχοτηθηΐ θη 
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[Π6 ΘηίΠ 51]45πὶ Ὀυγϑί ουἱ.---1η ᾿ῖς δἰθαά], 1.6., 11 “᾿βεσοηά᾽ ἰ5 ρεπυ- 

πα, ἴῃ ΡΪαςα οἵ (με ἢγϑί γουί.---16. ΝῸ ὁηά ὁ αἱ! ἐἶι6 βου ]6], Ὠγρετ- 

ῬοΪα δραῖη, τείογγίηρ ἴο (6 γουηρ Κιίηρ᾽5 δοσθϑβϑίοη. Ζ7Ἴοϑε εὐἶο 

(αἾ6 αΠ|67], ἰὰ ἃ μοί ἴθ ἴπΠ6 ρορυϊασν οἵ ἘΡΙρῃδῃεδβ 

ννδηρα Ὀδοδιιβα οἱ (6 σοϊτυρίϊοη οἱ ἢϊ5 δανίβοῖθ. ὙΠθη Απίϊ- 

οομι5 ΠῚ (2οο-το8) αἰἰδοῃμθα Ῥαϊδϑίηθ ἴο ϑγγία, δηα ννὰβ ρδαϊῃ 

Γεοαϊνεα ΡΥ ἴῃς εννθ. ὅ6ε6 Βενδῃ, ἢοιδο οὐ ϑείσμοις, 11, 437, ἀπά 

705. 4". χι!, 43.--]Π]ῊΗ5 αἶδο 15 ναη1}}, ἴῃ οἱ τοίταϊη. ϑρεοϊῆς 

οᾶ865 ἢδνε αἀεπηοηπϑδίγαίεα (η6 ἢἤδείίηρ σπαγαςίοσ ἄνθη οἱ τογὰαὰὶ 

ῬΓγαβίρα. ΠῚ {Π6586 ἂῦὲ βοΐ (ῃ6 σγϑὰὶ] ᾿Ἰηβδίδποθβ οὗ ψῃϊο ἢ Οοδοίθιἢ 

νὰ [ὨϊηκΚίηρ, ἢ6 Ὠδα 51: Π}11ΔΓ ΟΠΘ65 [ἢ τηϊηά. 

18. 200], 1.6., θεϊίεΥ βαϊῖθα ἴο ρονεγη, οὕ. νμδΐ 15 βϑαϊὰ οἵ ἃ ῃἰρῇ ργίεβϑβί, 

Ἡογαγοί, 33.----Ἰ20}}}, ῥόον, οσοὺγβ ἴῃ ΒΗ. ΟὨΪγ ποτα δηά ἴῃ οἢ. 9)5- 16, 

Τι 15 ηοΐ Ὁποοιϊηπήοη ἴῃ ΑΥ̓ΔΠΊ., 566 6.95., ἴῃς ᾽ οὗ [ϊ5 ραββϑᾶρθ, δηά ἴο Ὠΐ. 

89. Τη Βαρυ)Ἱοηΐδη ((οάς οὗ ΗδιηπλυγΆ 01) (Π6 ννογὰ ὁσουγβ 85 ηηδκοη 

ΔΗ ἀεβίρπδίεβ [6 Ἰονγεϑί Ὁ]455 οἵ οἰ Ζθηβ ἀῦονα 8]ανεβ (οὔ. (οάεσ, ςοἱ. 

ΥἹ, ός, δῃᾶὰ (ΓἼῚ., ΧΙ], τό, 420). ΤὍΤε τοοῖ 190, ““ἴο Ὀ6 Ροοσ,᾽᾽ οσουγβ ἰῃ 

15. 4039, ἀηα ΓΞ, ““Ῥονογίγ,᾽ ἴὴ Ὠι. 89. Τυδὲ ΨἘΥ [ἴ 5ΒΒου] μὲ ἀρρ δὰ 

ἴἰο Ῥίο]ΘΙΩΥ Υ, Ἅ6 ΚΠΟΝ ἴοο {Π{|| οὗ 6 Ὠϊβίογσυ οὗ [6 {{π|65 ἴο {6]]. 

Ῥοβϑῖθ]ν ἰμ6 ψοτγαὰ 15 δῃ δαυϊν ρῖοββ δά ἀεὰ ὈῪ βοπιὲ οὔα Ψψῃο ἀϊά ηοΐ ροτ- 

οεῖνα ἴδαΐ (6 τεΐογεηοα ννὰβ5 ἴο ἃ τουδὶ] γοῦίῃ.---πθ}) 15 ιϑ6α ηοΐ ΟὨΪγ οὗ 

Ῥογϑ, θαΐ οὗ ΠΤ οϑερἢ θη 17 γϑᾶγβ οἱ (6η. 3739), Δηα οὗ [Π6 σοτηρδῃηΐϊοῃβ 

οἱ Τἐγοροᾶπὶ ψῆο ψεγα δροιΐ 40 γεδαῖβ οἱ (1 Κ. 128). Ηδστγε, ἤοννανθγ, 

{πε τείεγεποα ἰβ ἴο ἃ τεξὰ] Ἀου.--- ἽΠ1)] 15 δ} ΟΧρ δηθὰ 85 ἔγοῃ 

Ἅπι, “ἴτἴο 6 Ὀγρῃῖ,᾽ Ὀὰΐ {Π15 15 ἀουρίξα] (τ. ΒΏΒ. 2644). [Ιη ΝΙΡΉ. 

Δηα ΗἸΡΉ. 11 πε ῃ5 ““νΓη,᾽᾿ ΟΥ̓ “Δα πο  5},᾽ οὕ. οἢ. 12,32 ΕΖ. 329.,,4-6 Δηά 

Ῥϑ. το!2. ᾿Α, Σ, δπὰ Θ γτεπάεοὺ τοῦ φυλάξεσθαι, ““ἴο 6 οὔ οπε᾽5 ρσυατγά;᾽» 

Ὀυΐ {Π15 ἀεβίγογβ πΠῸ Ρδγα}]6}1511.---14, Ὁγ105], ϑοιθ Μ95. δηὰ Ω, Ἡ, 

τοδα ΟΥ̓ ΠΌΝΠ (5866. Βδο δῃηά Ὧτγ.). ΑΕ., Κη., Ηεὶὶ., Οἴηβ., Ηδξηρ., 

Ὠεὶ., νε., Νο., ΝΊ., Εὐτ., ΜΟΝ., Καπλ. δπά (ε5.Κ. (δ3ς 4) Ποιά {ῃϊ5 ἴο 

θὲ {Π6 για σοπά θὴρ οἡ {πε σγομηά [Πδἷ ἴῃ ἰαίε ΗδΌ. δὶ 15 οἴΐεη ἀγορρβά. 

Φ δηὰ ᾧ ρῖνε [πε ννοτά ἃ ἀϊβεγεηΐ ἰηϊεγργείϊαίίοη, ἂηπα Ἐν. Η1.,  αἱα ἂδπὰ 
ΗΔ. ἴακε [ἴ ἴσγοῦὴ “Ὁ, ““ἴο υγη,᾽᾽ [1Π6 ἀεγίναςίλήνεβ οὗ ΜΠΊΟΠ ΤΔΥ πηοδῃ 

κτΘ 6 15,᾽ οὐ ““ουϊοαβίβ᾽ (οὐ. [6. 22: 17}, ὙῊΪ51 Ὀ6]ανα ἴο 6 ὨΘΔΓΟΓ 

{πε ἰγυτἢ.--- νι] 15 μεσ, Οτ.βοοπίεηξίοη {πὲ [{ 15 ἱτηρογέ., ννὰ5 Βαϊ ἃ ἐομῦ 
ὧδ ογοα ἴο ϊ Π]5. ΤΏ ΘΟτΥ.----Ὁ} 55], 11 5 θεία ἴο ἴαϊκα (15 85 “δ πουρῃ᾽ 

νν ἢ πηοβί ᾿ηἰεγργεΐεγβ (οὐ. Κὸ. ὃ2941) [Πδπ ἃ5 ““ἔογ᾿"᾿ ψ ἢ ΜΟΝ. Ἐὸοσγ 

1ῃ6 58Κα οἵ ςοῃϑιβίθηου, μόονανοσ, [ῃΠ6 ἢγϑί 12 ϑῃῇουϊ! ἃ ΡῈ σοπάεδγρά 

“ἸΒΟΌρΡΉ. --ἸΓΊ} 532], (πὲ βυβηχ ρῥγορδοὶν τοΐεγα ἴο (ἢ6 “γουΐῃ,᾽ ποῖ 

ἴο {ῃε οἰ Κίπρ 85 Σ, ὥ, δηρ., θὲεὶ., γντ. ἂἀπά Ν]. μ614.----ἰϑ}}} Ρτοῦ- 

ΔΌΪν Βᾶ5 πεῖ 115 θὰ] πηοδηϊηρ. [11 15 {γιδ, ἃ5 ΤΥ., Οἰηβ. δῃ τ ἡο]ά, 
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{πη΄ ἴθ 1ῃ6 ΜΊβῃπδ ἰΐ πιοδᾶπβ ““γῖβε᾿᾿ οὐὔ᾽ ᾿“θεοοιης᾽" (τ΄. Τεγμνιοί;, 85, 

Νεά., οἱ, ἀῃὰ Τ7Τορμμγαλι, 35), Ὀὰΐ ἃ ποτα παίιγα! πιοαηΐης 15 οὈἰδἰποά 

Ὀν ἰακίηρσ ἰἴ 'π 115 ΟΥΓαΙΠΑΓΥ 56 η56. 1 ἴπεπ πιοδη5 ἰπαὶ {πῸ ““γουτἢ᾽ 
85 ὈΟΓῚ ΡΟΟΓ ἴῃ {με Κιηράοπὶ ψ ῃοἢ μὲ αἰϊεγνναγά σγυ]εα. Ῥοββίθὶν 

{Π15 ἰαϑί οἴδιιβε, κὸ 1300, ἰβ. 8 ρίοββ, ἱπουρῇ [ἰΐ ΠΊΔΥ ΡΟϑβίὉΪΥ τοῖο 

ἴο ἴῆς ἱπιρονογίβῃοα οἰαΐϊε οἵ Εργυγρί αἱ ῬίοϊεπὶΥ Ν᾽5 δοοθϑϑίοη οὐ 

δοσουηΐ οὐ ροϊῖςα] ἀἰϑογάθσβ ἴῃ ἴπε ρῥγεσοθάϊηρ τεῖρῃ. Οἵ. Ῥοὶγ- 

Νἷυ5, Ν, 107, δπὰ ΧΙΝ, 12.---1δ. Ὁ)35Π05], (πε ῬΙεὶ ρᾶτί. ὙΠὲ Καὶ ἰ5 

ΤΊΟΓα σοπιπΊοη, ο΄. 15. 425.----.}}}} 15 ΒΌρρογίε Ὀγ 8}} {πῸ Νεγβίοῃβ, δπά 

ἷδ ΡΓΟΌΔΌΪΙΨ ποὶ ἃ ρίοββ, 85 Βίοϊ., δϊεξ., Ηδ. δά ΚΙῖ. Βοϊ]ά.----ῶΣ], 

ἌΨἢ," τη [πε βεῆθε οἱ “οπ {πε οἰάς οἵ, οἷ. Οη. 2132 ,χδ3.---- ἼὉ}}}, ἴῃ 16 

56η56 οὗ ““τεὶρη᾽ἢ οΥγ “' γῖβο, ᾿ 5βεα ΒΒ. γ644. [115 ἱπιρεγί. ἴθ η86 5 ρΡαγδ θά 
2 Κ. 231 δῃὰ ον 1535. Γπ 15 οἔΐδη ιι566 οὗ ἃ βσοσβϑοσ ἴο ἃ [ἤγοηθ, 566 

ἐ.Ρ., 2 5. τοὶ δηά 2 (ἢ. 18.-16. Ὀ5ΥΆΤΝΠ] οὗἴθη πχεδηβ ““ροβίογι γ᾽" 

(τ΄. τιῖ δηὰ 15. 414), θυὰΐϊ ἤδγε ῬγοΟΌΔΌΙΥ 5ἰΠΊΡΙῪ “Ἃ18ο56 ννῆο σοπηα δἔζεσγ." 

ΠῚ νὰ γὲ τὶρῃϊ ἴῃ οἂὐγ ἰηἰεγρτγείδίίὶοη οἵ ἴῃ ρᾶβϑαρθ, ὈὰϊΪ βανεὴ γϑᾶγβ μδὰ 

ΡΑ5564.---π Ὁ ΠΛ ὙΦ] Ξε“ Βεΐογε ψνμοπὶ μὲ νν85,᾿ 1.6., Ποβε Ἰεδάοσ 
δ ν 85, τύ. Ῥ5. 688 δπὰ 2 (ἢ. 110, {πι5 Εοβ., (ὐθαβ., (ἰηβ., θε]. δῃά νυ. 

Ἐν. τηϊβαηἀεγϑίοοα ἰἴ δπὰ τηδάς ὍΠσ- γείεσ ἴο {π6ὸ ἴννο ργεσδαϊηρ Κίηρβ. 

δ, Ἢ διὰ ὦ ομβαηρεὰ οσ- ἴο γ-, πιίϑιιπἀογϑίδησίηρ 1{ 4150.----Ὁ}} 15 δά- 
νογϑαίϊνο, τὺ. Κῦ. δ272η. 

51ι-: ([Ε6Ὁ. 411-55) ἰγεαῖβ οὗ 5Π811}5 ἴῃ γϑ]]ρίοη. 

δ: (4:ὺὴ. συδτά τν ἔοοΐ ἤθη ἴδοι ροσϑὲ ἴο {ἴπ6ὸ ἢουβα οἵ σοά, δηά 

ἴο ἄγαν Πϑδὺ ἴο ΟὔδΥῪ 15 Ὀείζεσ ἢδη (Πδὲ ἰοοἶβ 5Βῃοι]ά ρῖνα βδογίβοθ, ἴογ 

{πον ἀο ηοΐ Κπον (εχεερί) ἴο ἀο εν]]. 26), 1)ο ηοΐ Ἀὲ γϑ8ἢ νυ] τ᾿γ 

τηουτἢ δηα ἰεὶ ποΐ (ἢν ἤεαγί θὲ μαβίν ἴο υἱΐεγ 4 ννογά Ὀεΐογτε (σοῦ, ἔογ 

Ο(οά ἰ5 ἴῇ ἤδάνβη δπα ἴδοι οἡ {πε δαγίῃ, [πεγεΐογε [εἰ [ΠΥ νοσγαβ θὲ ἔθ. 

84), 2:0» ἄγέανῃς εογ8 ἐλφγοκρά α νεμξἑμαθ οὗ ὄμδίρδ55, 

“μά ἐλε πυοἵτε οὗ α 70οὐ ἐἀγομρὰ ἃ γε ἐμάς ο7 τυογίς. 

«ὦ)͵, ὙΠεη που νοννοϑί ἃ νοῦν ἴο Οοά, 4ο ποῖ ἀεἶαν ἴο {{{Η] 1ἰ, ἔογ ἴῃ 6 τα 

5. ἢο ἀοἰσηΐ ἴῃ ἔοοϊβ, νμᾶῖ που νοννεβί 16]. δ, Βείίεγ 5 'ὶ δῖ 

[βου 5ῃου!άϑθὲ ποῖ νον {πᾶη {μᾶΐ (ποὺ 5ῃου 48: νονν δπὰ ποῖ ΕΗ]. 

δὅ), Τὸ ποῖ ρεγιηϊ 1ῃῪ πιουῖῃ ἴο τᾶ κα ΠΥ βθβϑῇ ἴο 5ϊη, δηὰα ἀο μοί 

ΒΡΘδΚ ἴῃ 1Π6 ργϑβθῆςε οἵ ἴῃς δηρεὶ, ἴογ 1ἴ 15 δὴ εὐτου, ἊΥ ποιά σοά 

ὈῈ δηρτὺ δἱ (ἢν νοῖςε δηὰ ἀδϑίγου {πε νουκ οἵ ἴῃγ παπάβ, 1), (ὸνγ ἴπ 

α γεμἰμά46 οΓ ἄγεανμς απὰ τυογάς αγὰ ἸπαΉν νυαρἼ165), Ὀαὶ ἔδαγ ἴπῃου (οά. 

δ' (4. Οπαγά ἐμ ν 7)οοῇ. Τ)ο ποῖ τη ἴο {πε ρῥΐαςς οὗ νγουβῃρ 
{που ρ [6 55]ν, οὐ θθοδαβα ἰἰ 15 (η6 [Δ5ῃϊοη ἴο ροὸ ἔγεαιθηῖ, θαΐ σοη- 

5 Ἃ6Γ (86 παίυσγε οἱ [ῃ6 ρδος δπᾶ (ἢν ρυσροβε ἰῃ ροίηρ. [ηΐἴοΓ- 

ὑτγείβα Ὀγ ψνμβδΐ [0] ονν5, {115 15 {Π6 τηθδηϊηρ.---ΤἼς πομδ6 οἵ Οοά], 
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οἴΐθη υϑϑα ἴῃ {ῃ6 ΟἿΤ. ἴογ {ῃ6 ἰδθρίθ, οὐ 2 5. 1239 15. 27:, 1 

ΡΓΟΌΔΌΪΥ πηϑδη5 ἰῃδΐ ἤ6γθ, ἱπουρῇ βοηὴθ {ΠῚΠΚ ἃ (η6 ϑυπαρορῖιθ. 

ΛΥ̓ΒοΙΠ ΕΓ ἰἰ 5 ἰο Ὀ6 τεραγαβά 8ἃ5 [θρ! 6 ΟΥΓ ΒΥ πᾶρορῖθ ἀδροηάβ5 ὩΡοη 

ον γε ἱπίογργεί (ῃ6 ποχί οἷδιι56.---7Ὸ οὔδγ ἐδ δοίίογ ἱπαη ἰπαΐ 7οοἷ5 

σἠομία ρῖνο 5αογβοο]. ΤῊΣ βαηεηθηΐ τθοδ}}5 τ 5. 15.522 Απ. ς34. 35 

ΜΙ. 61. 38, ΠῚ (Π15 δαογίβος 15 ἴο 6 ἰαίκδβη [16 γα}1γ, Οοἢ. ννὰ5 {Π1ηΚ- 

ἴηρ οὗ (Π6 ἰοηαρία; 1{ 11 15 ἴο θ6 ἱπίογργείβα Ὀγ (ῃς6 [ο]]οννίηρ νΕΥ56 ἃ5 
Βρυγαίϊνα ἴοΥ ννογάβ, ἢ6 πῇδῪ ἢᾶνα σοίοστεα ἴἰο (ῃ6 ϑσγῃαροριθ. Οἡ 

[6 ΜΏοΪΕ, ἰἰ 15 ΠΊΟΥΘ ΡΓΟΌΔΌΪς Πδΐ (ἢ15 νθυβ6 γϑίεγθ ἴο (ῃ6 μῈ]}}- 
Κηονῃ σοηίγαϑὶ Ὀοΐνναθη [Πἰ6γὰ] βαοσίῆοα δηα οὐρβάϊθηςα, δηά (ῃδί 

(η6 ποχί νεῦβα ἰδ καβ ὉΡ ἃ ΠΕ ἰορῖς, 1655 να ἰηΐογργεῖ γοῦν5 ἃ5 

νοίϊνε βου ῆςοβ.---ἰζ βοῖυ ἐχοορί ἰο ἄο ουΐ]. “ΓΏΘΥ ροὸ ἔτοπὶ {ΠΕ 

Θ8 ΟΥΙ ΠΟ 65 ΜΠ Δῃ ΘΑ5Υ σοπβοίθησα ἴο ρίυηρε δραίη ἰηΐο 6ν]].---ὦ ὦ, 

Καεῖὶ; εὐἰἶ ἐμν νιον... μοῦ α τυογα]. ῊΪ5 15 βχρ  αἰπϑά ἰῃ νϑ8. 4 

ἴο Γοΐοσ ἰο νον5.---Ἃὐοά 15 ἦη μβεανθη]. Τῆς Ὀα]Ἰοῖ ἴῃ [6 ἰγαηβοθη- 

ἄδηςβ δη4 αἱοοίηθβϑ οἱ (σοά, Οομο βίῃ ϑμασγοα ψ ἢ ἢΪϊ5 ἀρ, ο΄. Ῥ5. 

1158. Τα νοῖβα 15 Ρρασαρηγαβαα ἴῃ Β5. γ5. 

3 ὦ), 516ρ. δηα Ηδ. ἅγὰ γἱρῇϊ ἴῃ στερασγαάϊηρ [Π15 νεῦβα ἃ5 ἃ ρῇοβϑ. 

Τι ἰβ. ἃ Ργονογῃ, Κιπαγθα ἴο κ᾽ δηά ἴῃ γϑα] ν Ὀγοακ5 [Π6 σοπηθοίοη 

οὗ ἴῃ6 {πουρῃΐ ἢεγθ. Τὶ ννὰβ ὑρσόοθδῦὶν ἰπίγοάυσεα Ὀδοδιβα (ῃς 

Τοίοεσεηςε ἰο ἃ ἴοο] 5 πυυ! ὰα46 οἱ ννογάβ βεεπηθα Κἰηατθα ἴῃ πηθδη- 

ἱπρ ἴο ν5. 442. Τί Πᾶ5 ἃ ργονθῦθιαὶ ἴογπὶ δηα 56 ἀρράγεηῖν (ῃς 

ψνοῦκ οἱ ἰῃς Ποΐηια σοσϑαίοσ. ὍΠΘ ϑβεηςπηδηΐ οἱ ἰῃς ἢγϑί ραγί οἱ 

[Ππ νϑ. 15 ἘΕΧΡΙΘϑβ6α ἴὴ Β5. 41:-..---] γεαγ5 σ0η16 ἐμιγοιρῖ α τε ας 

οΓ διιδῖγ655]. Τῆς ψογάβ ἀρρδύθηίν πηθᾶη ἰ(μαὲ μα ΠΟ 15 νοσσία 

γ ἢ σᾶγο5 σδηηοί 5ἰθορ, Ὀαϊ 1η ἰμαΐ σα56 ἴἤδγα 15 {{|Ὶ| σοππηθοίίοη 

ψΊΠ τΠς ποχί οἰδαβθ. Ὅυ]ογ ἰπουρῇί [ῃ6 ““παυ τὰ46 οἱ Ὀυι5᾽Π655᾽ 

τοίεγγοα ἰο {π6 τ] ΠΡ] ον οἱ ἱπηᾶρθϑ πα [ῃ6 σοηδιβεα δοίίοη οὗ ἃ 

ἰγου] 6 ἄγοαῖη. ΤῊ] νου]Ἱά τα κα ἴἢ6 Ρᾶγα}} 6] ψ ἢ (ῃ6 ““νογάβ 

οἵ ἃ ἴοο] ᾽᾿ οσἰοβεσ. [1115 15 [ῃ6 πηθδηϊηρ 11 15 ποΐ οἰδαυν ἜΧΡΓΘΘΒΘα, " 

θυΐϊ ποίΐ 41}1] ρορυϊαῦ Ργονε 5 ἃγὰ οἰθδγ. 

4 οὐ ἡχζἤφη μοι νοιυοδί α νοιυ]. “ΤῊΪ5. 5 ἰακθὴ ψἱἢ δ5. {Ππ|Ὶ|6 
σῆδηρεα 8ἃ5 Ῥοϑβϑιῦϊα ἔσο ί. 23. ΕῸΓ οἴμεῚ βίαϊεμηθηΐβ ἀρουί 

νον 5, ζ΄. Νὰ. 20: Ῥ5. ςο"!.---1)ὸ ποΐ ἀείαν ἰο με. Ἠαβίν νον 

ψνεγα ηοΐ ἰηἰγεααδηίΐ ἴῃ ἰαίογ Γ4415π|, Δα ΠΊΔῊΥ Θνα5Ι ΟΠ 5 ὑνΈΓῈ δἱ- 

ἰετηρίεα, 85 ἰῃς Ταϊηυσαϊς ἰγαςὶ Λ͵,εφάαγὶηι ϑῆοννβ. ΟἿ νονβ οὗ 

[6 δογί ἤξδγα γείεγγεα ἴο, 58ε6 (ῃ. 2829 Τ,ν. 27 70. 119 7ο5., ΒΊ. 
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ἱϊ, 151; οὕ. αἰϑο ΜΙ. γ1 Αοἰϑ 1815 213.- -Ἴ Πογα 15 πὸ ἀοἰέρἠ) ἴῃ 7οοἱ 5]. 
(σοά [5 πο ἀεἸρῃι ἴῃ Πε. δον ᾶἃγὲ {Π6 ἰδνογὶίς γεϑοσί οἱ (ῃ6 

[οο] 15}. ΤΠον {Ππ|πηκ ἴο ΠΡ6 Ῥτσον!άβθηοςο.---"Κγ7έ,βαέ ἐποῖ, νυοιυοδί Κμἰ- 

Π. Ταϊβεχργεββαβὶη ἀποίμοσ νύ {Π6 πιοδηΐπρ οἱ Πΐ. 23:5, ὙΠῈ 

νΕΓ56 ἰ5 ]υοίοα ἰῃ Β5. 181,-.-.-δ ὦ), Βείον ποί ἰο πυοτυ], ἴογ οπϑ 156 η 

αἱ ἰεαϑί μοηθϑί. Οοο]ο ἢ 5 ροϊηΐ οἵ νίενν οἡ (15 Ρροϊηὶ 15 5  ΠΊΠΔΥ 

ἰο (Παΐ οἱ Αςἰ5 ς..--ὖ ὁ), [)ο πο ῥεγηηέ ἐν φιομ}}} Ὁγ τὰ βῃ νοννϑ8.--- 

ΤῊν ΕἾ65.}}. ΕἸΘβἢ Πόσα βίδηαϑ ἴοσ (ῃ6 γνῇο]θ ρεγβοῃδ]ῖν ; ρογμΡ5 

1{15 υϑοα Ποῖα θθοδιιβε ῃς [εννϑ Πουρῆΐ οὗ ΡΠ θηΐ ἃ5 σΟΓΡΟΓΙΔ! .--- 

1π|μ|ὸ ῥγοδοῆσα οΥ ἐπα αἡροῆ. ῊΪ5 ἢᾶ5 θδθη νδγίουβὶυ ἱπίογρτείθβά: 

(1) [ἰ Πᾶ5 Ὀδδϑη με]ά (ῃδἱΐ σηρεῖ 15 ἃ ἰαίεσ ΔΠα πῆογε γενοσεηΐ ΨΥ οἵ 

αἰ αἀϊηρ ἰο αοἄά. ΤῊΪΒ5 νῖονν μᾶ5 ἰπ [5 ἔδνοῦ {μ6 ἕδςοΐ ἰπαὶ (ὁ δπά 

ὸ δοίυα!]ν γοδά ““Ὁοά᾽ Βοσγα.. (2) Τπαὶ δηρδὶ (ΠΠ 6 γΆΠ]Ὺ ππθϑθθηρεγ) 

15 (οὐ 5 τεργοϑεηίαίνε---ο ΠῈΓ Ργορῃοὶ 85 ἴῃ Ηρ. 112 Μα]. 41, ου[ 

ἃ ὈΓοϑί ἃ5 ἴῃ Μα]. 21---Ἴθγθ, οἱ σουγβο, ἃ ρυθϑί. (3) Τμαὶ ψα 

5ῃου 4 {γα ηϑαίθ “ΠῚ ΘΟ ΠρΡΈΓ,᾽ Δηα τΤεραγά [ἴ ἃ5 ἃ ἰδ 0]6 ΠΊΘΘΘΘΏΡΟΓ 

00 ΓΟΟοΟΓαΘα νον δηα ΤοοἸ]ος ρα (Π6 ἀπ65. Ῥτγοῦδὶν (ἢ ἢγϑὶ ἰη- 

ἰογργοίδίϊοη ἰ5 τὶ ρῃΐ.---- Εγγοῦ], ἃ βίη οἱ ἱπδαάνοσγίθηοο.---ψν σμομά 

Οοά δ απ ργ}]. ΟοΠοΙθῖῃ ἢᾶ5 της ἢ {Π6 58π|6 ἰάδα οἱ (οά 85 {Παΐ 

ΜΠΙΟΝ ὉΠΑ ΘΓ 165 ΟἿΤ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟη, “ἰοπρίηρ Ρτον!άδηςο.᾽.--- ὁ), Μὸν 

5 α νιμἰ μά οὗ ἀγοαγη5 απά τυογάς αγὸ ῬΙαν να, 1165]. “ΓῊΪΒ 5 δη- 

οἴμοι ᾿η ογροϊαίθα ργονεγθ, οογτεϑροηαίηρ ἰο νβ. 2. [ἰ ἰπίουσιρίβ 

(πῃ6 σοηηροίίοη.---βηέ 7εαγ ἱμοις αοα]. 'ΤῊΪΒ5 15 (πΠ6 σοπο]αβίοη ἴο 

ν5. 6. 

1-1. ΜΕΝ. τεραγάβ {πε586 νεῦϑεβ 85 ἴῃ ψόοσκ οὗ με Ολμαςτα ρ]οββαίου, 

8ΔΠ4 ϑίερ. δϑϑίσῃβ ννβ.1 8Ππ4 2 ἰο Οὐ---ἃ ἴθσπὶ ν ἰσἢ σονογϑ ἃ Π18585 οἵ ροββεϑβ. 

Οπμε ψ] ἢ 50 Κεαῃ 8ῃ εὐα ἴογ ρίοββθβ 85 Ηδ. 85, πονενεγ, γτεραγαθα 

νν8. 1 ΔΠ6 2 85 βεηυῖπαε. Ἐεδ]]ν Π6 ΠΟΪς βεοϊίοη, ἐχοερί ννβ. 3 δπά 78, 

15. Ο.᾽5 ψοσκ. Βεοδιβε με Πε]4 ἃ ϑδσαάιυςξδη ροϊηϊ οἵ νίενν, ἢς ννὰβ5 ποῖ 
Ρτγανεπίοα ἔγοπιὶ βρεακίηρ οἵ τε]ρίοῃ.---1 (4117). Ἴ)52]. 15, δοςογαϊηρ ἴο 

Ο»., 5), ἃ τοδάϊηρ ψῃοἢ 15 Βαρροτγίεα Ὁγ τόο Μϑ5. δπά ὦ, Κα, ἀπά ἨΊ, 

8ΔΠη6 15 ῬγοῦδΌ]ν τρί. Απαϊορίεβ σὰη θὲ δα ἀυςεα ἔογ ἴΠπ ρ]υγαὶ (6... 

5. 11959) δηα ἴογ [ἢ βἷπρ. (Ρ5. ττρῖῦ ῬΥ. 1185 425), 80 [847 85 {Πε τηδϑδηϊηρ 

8065, ἰΐ 5 ἃ πιδίίεγ οὗ ἱπα! ἤεγεποα Ἐ]Οἢ γεδάϊηρ, 15 ἐο!]οννεα.---ἼΦ  5]ΞΞ 
“ΜΉ Θη,᾿᾿ 25 ἰη (ἢ. τ833,. 5, Θ δηά Ταὶ., 7εσ., Βεγαᾷ., 4", 713, πὰ ΜΘ ρΊη., 

τς, Το δορἤία, τὴ3, το ὝΦΝ2 Ὀν τηϊβίακο.---- 2.7 ννὰ5 ἴδκαεη Ὀγ Εοβ., Πε Ν. 

Δη4 οἴποῦγβ 85 δὴ ἰηΐ. σοπίϊηυἱηρ {πε ᾿πηρεγαῖδνε σοπδίγυςοίοη, Ὀαΐ τεσεηΐ 

Ἰπίεγργείετβ (Κη., Π) εὶ]., ντ., Νο., Ζδὅ., Ν]., Ηδ. δπὰ Κῦ. (δ 2234) τί ρῃτν 

τερᾶτά ἰΐ 85 8ῃ [η|. 864 85 [πε 5.7 εοΐ.--- Ὁ} 5}, 3 5 ἴο θὲ βυρρ!εά 
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ἴῃ ᾿Ἐπουρῆς Ὀεΐοσγα {Π15, ἃ5 ἴῃ ΟἹ, οὐ. (εβ.Κ. δ1326, ἃἀπά Κὅ. δ2οϑε. ὦ, 

Θ, ἀῃὰ Ἠ ἰακε πὸ ψογὰ 85 ἃ ποιηξξ ρι," Ῥὰϊ (Πϊ5 5 δΔῃ ΟΥΤΟσ. 
-τϑν Ὁ.) 5025] “(Ὁ τοδὶ Ὁ5)Ὁ37 Γ2].----ῦὸν ΓΦ." ὈΣ}ν Ὁ) Ν] [85 οσοαϑιοηδα 
τ οἢ (τοῦθ ]6. [Ιἰ παίυγα!!ν 566 Πὶ5 ἴο τηεδη ““ἋΠΕΥ ἀο ποῖ Κπονν (μον) 

ἴο ἀο εν]}},᾽᾽ ψν ΙΓ ἢ 15 ΟὈν]ΟΥΒ]Υ σοηίγαγν ἴο Ο.᾽᾿5 ἱῃπουρῃϊ. Κη. ὑπάογ- 

βίοοάα 1 “πεν ἀο ποῖ Κπονν ἤδη {παν 40 εν]},᾿ θὲ]. δηὰ Ευγ. ““'ξῃογ- 

ΔΠς6 ΠΊΔΚΕ5 ἴογ ον} ἀοίΐηρ,᾽ ΒΕ. βυρρ!ίεά ὉΝ "» Ῥεΐογαε γε, ψΏ16 
σίερ., ῇοπι ΜΟΝ. ἔο]]οννβ, απιοπάβ ἰο γῖρ»Ῥ. Οπε οἵ {μεβϑὲ ἐπιοπάδ- 

[ἰἸοη5 μ85 ἴο ΡῈ πιδάς, {πε ἰαϑὶ 5 (Π6 5: πιρ]θϑί, ἃ5 [Π6 Ὁ πᾶν δαϑῖὶν ἤδνα [84]]6η 

ουξ͵ αἰϊεῦ 8.»γ)». Ὑὴδ ΟΥΤΟΥΓ ἴβ οἱάεσ (ῃΔῃ δηγῪ οὗ ἴῃς Κγ55., ἔοσ {ΠῸ6 Ὺ 8]] 
διρροτὶ ΜΤ.---ὦ ἃ). Ὁ Ὁ»] ἰβ ἃ ποῖ ἀποοιηπιοῃ ὄχργοββίοῃ, 566 ἘΧχ. 2318 

Ῥ5. ςοἱς ΡΥ. τόϊῦ,. ῬΆΓΑ]16] Ἔχργεβϑϑίοηβ ἀγα Ὁ) Ὁ» Ρ5. 153, δῃᾷ "ποῦ Ὁ» 

Ῥτ. τόϊο ὈΛΟΝΠ 285], 1.6., Πετα Οοά ἰ5, ἰῃπ Ηἷβ ποῦβε; τύ. Ἐχ. τό9 

1812 ΤῊι. 1435 1530 Ἰς, 42714---Ὁ 2}, ἃ5 ἃ ρίυγαὶ ργεαϊςαία (οὖ. Κό. δὃ334}), 

ΟσΟΌΓ5 Εἰβεννἤογαε ΟἿΪἹΚ ἴῃ Ῥ5. τορῦ. [11 15 ἃ ἰαΐε δἀπὰ γὰάγα ὑβϑᾶρεὲ. ΤῊΪβ 

νΕΓΘ6 15 ραγδρηγαβεά ἱπ Β5. γ}., βεὲ ΗδὌβ. ἰεχί.---3. ὦ), οὐπη], (ῃ6 γί. ἰβ 

υϑ6α ἴο πιᾶῖκε {ῃε6 βἰηρ. βίδῃα ἔογ ἃ οἷδβ85, οὐ. (ἀθβ. Κ. ὃ: 26γ.----Ἴ}»}, 566 

Οὐ 118, Σ τεδά ἀνομίας:ΞΞ}}» (ἰπὶαυϊν).---- 32} 2 15 ἰπϑίγαπχεηΐαὶ, οὐ. 

ΗΡ. 24 δηα Ῥ5. 19ῖ3.---4 (ὦ), ἼΦΝ93] σογσεβροπάϑβ ἴο 15 οὗ Π1. 2323.-οπιν ἢ ὉΝ] 

ἴο ἽΠΝΠ Νὸ οὗ {πεῸ βᾶπιῈ ρᾶββᾶρε. Ηδ., ἴογ τηδίγίοαὶ σγεᾶβοηβ, διᾶβαϑ 
Ὁ πΝ Ὁ] 85 ἃ βίοβϑβ.---" 8Γ] τχθδηθ 508} “ἀοΠρῃι," “ Ρἰδαβυγε." ΑΚ 

{π6 ““ἀεΠ Πρ μι οὗ ὙδΔηνν ἢ ἰ5 Π15 ““ψ}1],}} αἰβοὸ Ρ]. ἰδ κεβ 1 ἰο πιεδῃ “"ἄχεὰ 

Ῥύυτγροβε," 2.6., “1Παγε 15 πὸ ἈΧεβα ρΓροβα ἴῃ ἴοοἹ]β᾽᾽᾿---ποίῖ επουρῇ ἴο 0]8] 

ἃ νονν. ϑύςῇ ἃ πιεδηϊηρ Μοῦ] Ρὲ αἰϊγαςίϊνε, {6 1ἰ Π8α Ἰεχὶςὶ δι μῃογὶυ, 

Ῥυΐϊ ἴ Βᾶ5. ποῆε. ΟἿ 15. 62ι.---ὖϑ Ὑττ Ὑἦν ΠΝ]. Ζαρ. εγᾶβεβ (158. 85 ἃ 
1.55 ἔογ πιείγίοδὶ γεᾶβοηβ.---ὸ ὁ), 1], ἴῃ [Πε βεῆβε οἵ ““ρεγηϊὶ,᾽" ἰᾳΚεβ 

δῇ ἃςς. οὗ {ῃς οΡ]εςΐ δηὰ ἀδί. οἵ {πε ἐπα, οὐ ὅπ. 205 211] ἔχ. 219 Ν1ι.. 2218 

70. 13. 700 31329,ϑ, Θοπιείπιεβ Ὁ ἰβ οὐ 6 85 ἴῃ [00 918.--τ ΝΠ] 15 ἴου 

ποππῦ, οὗ. (ε5.Κ- ὃς 34.--οἼΝ 501, ἱπβίεδα (ὃ δπά Ὁ τοδαὰ οὐπῦν, ψῃῖς ἢ 

ψ 85 ὈΓΟΌΔΟΙΪΥ {π6 ογὶρίηδ) τεδάϊηρ. [220] ἰ5 οἵϊΐεῃ υβεα ἴῃ Τιν. δηὰ Νὰ. 

ἴογ ϑἰῆβ οὗ Ἔυσοσ οὐ ἱπδανοσγίθηςθ, ΒΏ8., οὗ., 6.ρ., Τιν. 45. 3. τ απὰ Νὰ. 

1525. 21.28.29. ΘΌΓΉ 51η5 ΨΕΓῈ γον δἰοηδα Όγ οἴετγίηρϑ.--- 5] 5. υϑϑὰ 

'π ΗδΘΡ. 1ἀΐοπι 8ἃ5 ψε νου] 56 ““1ε5ὶ,᾽ οὐ. ΚΟ. δ3ς4..--- ὁ), Τῆς ἢγϑὶ 

Ρατγί οὗ [Π6 νϑ. 15 ἃ ργονεῦθῖδὶ ἱπίθγροϊδίίοη, Βαϊ 115 ἰαχί 15 αν] θη ]ν οοΥ- 

τυρὶ. Ιἴ 15 ὈΓΟΌΔΟΪΙΥ ἃ νατίαπὶ οὗ νβ. 3, ἃηάὰ ννὰβθ ψυυιτεη οὐ (Π6 

τηδγρίη, αἰζογννασγα Ἴγεθρίηρ ἰπίο {πΠῸ ἰεχί. ὙΠῸ ϑἰπιρεδί Ἂπιεηάδίίοη 

'5 ἴο ΞΌρροβε {μπαὶ ὃ. 52 ἂἀπὰ Ὁ) 2Ὺ πᾶνε δε δος ἀθηία!ν ἱγαπβροβεά. 

ΤΊ ἰ5 (ἢ ἰγαπϑὶαίεα ἀθρονε. ὦ, ΄ῦ, Ἡ, ἈΚ, τεδὰ πῶν ἴοσ ΓΝ,  ΒΙΘῊ τοδαϊηρ 

5 ἴο ὈῈ ζο]]οννεα. 

55 ()͵---αϑ ἐγεαΐῖβ οὗ ορργοϑϑίοι : (1) Οὗ ἀδϑροίίο ρονοσγωσγηθηί, 5","; 
(2) Οὐ τῖςμε8, 510-69, 

δ8 Ο)͵ Τῇ ποὺ βεεϑί ὀρργδϑϑίοη οὗ ἃ ΡβΡοὺῦ πιδῇ δπα {πΠεῸὶ ψντεϑβίϊηρ οὗ 

αβίίςα δηᾶ τῖρῃϊ ἴπὰ ἃ ῥτονίηςο, ἀο ποῖ Ἰἰοὸῖκ ἴῃ αϑιοηϊϑησηθηΐ δἱ (ῃ6 
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Τηδίίοσ, ἴοσ οὔ ΠΡ ΟΒΊΓΕΣ 15. νναίς πη ἀῦονε δποίποσ, Δη4 ἴῃογα ἃγα 

ΠΙσ ΠΕ οπαβ ἄῦονε ἴπεπι. 3 (8), Βυΐ δῃ δανδηΐδρε ἴο ἃ σου πίγυ οἡ (Π6 
ΠΟ]6 15 ἃ Κίηρ---ἰ(ἰ.6.) δῇ Δρτιου ταγαὶ ἰδηα. 

10. (99, Ηδξ Ψῆο Ιονδβ ϑιϊνοσ ψν}}} ποῖ θὲ βα )ϑῆθα ἢ ΒΊΟΥ, ΠΟΥ 0 

Ιονεβ τς θβ, ἢ ραϊη; 450 1Π]5 15 νδηϊγ. 1 (0), ὝΝΒΘΩ ροοάβ ἰη- 

οὔδᾶβε, θδίογϑ οἱ {π6 πὶ Ἰπογθᾶβο, δηα ννῆδί ργοδί 85 {Π6]Γ ΟὝΏΘΙ Ἔχοσδρί 

{πε οἰρῃϊ οὗ 15 ἐνεβὺ 12 αὉ͵ διυνεαῖ 15 [Π6 5]1δερ οἵ (ῃε Ἰδθογεγ, γνῃεῖμοσ 

ες δαΐ {{π|6 οὐ πιυςῃ, θὰΐ {πΠῸ βδίϊεῖν οὗ ἴπ6 στὶς ἄἀοεβ ποῖ ρεγγηῖζ Πὶτα 

ἴο 5'εερ. 13 αΣ ὙὝΠΕΓε ἰδ ἃ θοῦ εν} ψ ηῃϊοῇ 1 πᾶνε βθεὴ ὑπᾶογ (Πα 

5.1η,-τνν 8 ἢ συδγαςδα ὈΥ 115 ον ΟῚ ἴο Π15 ἢυσί. 14. 62), Απα [Πα ννεδ ἢ 

ΡΕΓΙΒΠοα ἴῃ δὴ ὑπ]υςκν δανεπίυγε, ἃἀπα μα Ὀεραΐ ἃ δ0οὴ δἂπά (μεγα 
ννὰ5 ποίῃίηρ ἴῃ Πὶβ μβαπά. 15 (Ὁ, Α58 ἢε σδπὶῈὲ πακεα ἔγοτμῃ πε νοπΡ 

οἵ Ὠἰ5. πιοίῃου, ῃ6 5}4}}] γὸ δρϑὶῃ ἃ5 ἢς σᾶπηθ; 8πα ποίῃιηρ 5}8]} ἢς τε- 

ςοἶνα ἰΠγου ἢ Π15 ἰΙαθοσ, ννϊσἢ 6 δῇ ΟΔΥΓΥ ἴῃ ἰδ μΒβᾶπα. 6 (6) ΑἸ5ο. 

(15 15 ἃ 50ΥδῈ εν]]- -ΟΧΔΟ ]Υ ἃ5 ἢ σΔΠῚ6 50 5}4]} ἢῈ ρο, δῃὰ ψῇῃδί δά- 

νδῃηίαρε ἰ5. ἰἴἴ ἴο Πὶπὶ {παὶ ἢς ἰο!]εα ἴοσγ νν πα, 17 (6), ΑΪδβο 4}} 5 ἀδγ5 

Ἠ6 15 ἴῃ ἀδγκηθθβ 8η6 πποῦγηϊηρ 8Πα τυ ςῇ νεχαίΐοη δηα βίο κῆθϑβ δηα 

ΔΏΡΕΓ. 
18. (1) ΒρῃοΪά ψῃδί 1 5αν,,---ἂαὰ ροοά {παῖ 5. θεδυς} 15 1ἴ ἴο δδὶ δηά 

ἀγίηκ δηά ἴο βε6 ροοά ἴῃ 4}1 οπμε᾽ 5 [01] ννῃϊς ἢ ἢδ [0115 ἁπάοσ ἰῃ6 βὰη ἴῃς 

ΠΌΠΊΌΟΓ οἱ [ῃς ἄδγϑ οὗ 15 16 ψνῃ]οἢ Οοά ρἶνεβ Ὠἰπι, ἔογ {παῖ 15 ἢΐ5 Ἰοΐ. 

19. (18), ΑΙθο δνεσὺ τῆδηῃ ἴο οι (οα ἢδ85 ρίνεῃ σὶς65 8ηα ψοδ ἢ δηά 

85 ἐπι ροννογεα ἢϊπὶ ἴο εδἱ οἵ 11 ἀπά ἴο ἴα ὯΡ ἢΪβ ἰοΐ δηὰ ἴο σο͵οΐςβ ἴῃ 
ἢΐ5. ψοσκ---ἰἢ5 15 (Π6 σε οὗ οα. 39 αν) Ἐὸγ ἢε ψ}}} ποί τηυςῃ (ΠΙηΚ 

οὔ (Πς ἀδγϑ οἵ 15 "Πἶς, ἴογσ (σοὰ οςςυρίεβ πὶ ἢ {Π6 ον οὗ ἢΐβ πρασί. 

61. ΤΠΟΓΕ 15 8η δν]] ΏΙΟΙ 1 πᾶνε 5εεη ἸΠάογ (Πς σπ, δηὰ 1 15 ἤθᾶνυ 

ὭΡΟΩ τη Κὶηα; 3. Α πιᾶη ἴο ψοπὶ (οα ἢδ5 ρσίνεῃ τσ μεβ δπα ννθα] ἢ 

δηἀ Ποποῦ δηα Πα ἰδοκβ ποίῃϊπρ ἴοσ ΙΓ, 56}{ οὗ 41} (δὶ μ6 ἀδϑίγεβ, θαΐ 

(οά [88 ποῖ ἐπηρονεγεα ἢϊπὶ ἴο εδΐ οὗ 1ἴ, θὰΐ ἃ 5ίγδηρεσ οδίβ οἱ 1{--ἰἢ]5 

ἷβ νην δηα δη εν]} ἀΐβδεαβαε. ὅδ. ΤΠουρῇ ἃ πιδῃ Ὀερεῖ ἃ ῃυπατγοά (ςἢ1}- 

ἄγϑη), δη4 ἵνα ὭΔΩΥ γοᾶγϑ Δηα τ} Π}0|164 ἀτὰ ἴῃς ἀδγ5 οἱ Πὶ5 γεαγβ, θαϊΐ 

ἢ15 508] 15 ποί 5 58ςεα ψ ἢ σοοά, πα 45οὸ ἢε 85 πὸ ὈυτγΑ),---ἰ ἤᾶνο βθθη 

(δὶ δῇ απίηοὶν Ὀἰγίῃ ἰ5 θείζοσ ἰῃδη μῈ. 4. ΕῸΓ ἰηΐο νην 1 σαππθ δηά 

ἱπῖο ἀδγκῆθϑθ5 ἴἰ 5}4}} γρο δἀπᾶ ψ] ἢ ἀΑγκπα 55 5}4]}] 115 πᾶπια θὲ σονεγαά. 

δ, 88 [πε διη ἰΐ 5ὰνν ποῖ, Ποῦ ῃ8δά Κπον]εᾶρε. ὙΤῊ]5 ἢ45 πιοσα γοϑί (ἤδη 

1Π6 οἴμοσ. 5. Απὰ "ἢ Πε Ἰἷνε ἃ [πῃοιιβαηα γϑαγβ ἱννῖςε ονοὸσ δηα σοοα ἢε 

ἄἀοα65 ποί 566,--σγε ποῖ ὈῬοίῃ ροΐηρ υηΐο {Π6 βᾶπης ρῥΪαςα ὃ 

7. ΑἹ] (ἢ6 ἰοἹ] οὗ πιδῇ ἰ5 ἔοσ ἢΪ5 τποιίῇ, 

Απὰ γεῖ 5 ρρείϊε 15 ποὶ βαι 5ῆθά, 

8, Ἐὸσ ψννῇῃδί δαναπίαρσε ἢᾶ5 ἴπ6 ννῖϑε τῆδῃ ονϑὺ {πε ἔοοϊ, δπα ννῆδί {πε 

ῬΟΟΥ Ψῇῆο Κηοννθ ΠΟΥ ἴο νν]κ Ὀεΐογε {Π6 ᾿ἰνησ 9. Βεῖίίογ 15 (ῃς σἱρῃΐ 

οὗ {πε ἐνϑβ [ἤδη {πε ννπάεοσγιηρ οὗ ἀδβϑίσε. ὍΤῊ]5 4150 5 νδῃϊΐν 8πα ἃ ἀεὃ- 

δῖγα οἵ νυἱηα. 



ΟΡΡΒΕΘΘΙΟΝ, ΘΕΒΡΟΤΙΘΜ, ΒΙΓΗῈΘ [(Η. δ58-69 127 

δ' “). Ογοδϑείοη]. ΤῊΣ ἀηθαθδὶ ορργαβϑϑίοηβ οἱ 16 τηᾶυ ἰϑδά 
ΟΠΘ6 ἴο ρΡδϑβίγαϊϑιῃ (ς΄. οἢ. 415.), θα ἤθη ἢ6 σοηβι 65. ΠΟΥ δῇ 

Οπεπίαὶ βίαϊθ 15 οσρδηϊζεα δηα ρονεγηθα ἢς ἀο65 ποί τηδγνεὶ αἱ ἰ(. 

---ΟἸ γοσΐηρ οἵ ἡμδεε απά γἱρ]. ὍΠαΘ σοηϑδίδηϊ σοπηρ]αἰηΐ ἀραϊηϑί 

Οτθηΐαὶ συΐϊθ, ΘΓ οδοῇ οἴποϊαὶ ἰοο 5 ουΐ ἰοῦ ἢΪ5 οὐνῃ ᾿πίογοϑίϑ, 

ἴγοπι {ΠΠ16 ἱπη ΘΠ ΟΥ4] ἰο (Π6 ργεβεηί ἀδγ.--Οπης ᾿ρἢν ΟΠ ΟΥ̓ ἐδ 

τυαϊοἰϊμηρ αδους απο ιογ), δῇ χα! ]θηΐ ἀδβοσιρίίοη οἱ ἃ βαίσγαρίδὶ 

ϑυϑίθσιη. Τὴ Δρργοργίδίθηβϑβ οἱ (ἢ15 σϑλασκ ἰο ΟΠ  θίἢ 5. 11η6 

οἵ {πουρδί 1165 ἴῃ [Π6 ἰδοΐ ἰῃαὶ [ἢ656 οἶοῖα15 ὑγεσα νγαϊοίηρ, μοί, 

ἃ5 ἃ ΓΪ6, (Παἰ υ5έ|ς6 πρῃί 6 ἄἀοης ἰο {Π6 Ροοῦ, Ὀαΐ ἰο 5641166ΖῈ 

ταν ηα6 ουΐ οἱ (6 ρΡείγ ΟΠο1 415 ἀπά οΓ μοῦ. ΑΜ δᾶςῇ οἰ ΟῚ νγὰ5 

ΔῊ ΟΡΡΓΘΒΒΟΓ, Π0 ΟΠ 6Γ (Πδἰ (ἢ ΡΟΟΥ ροδβαηί---ἰῃδ Ἰοννεϑί βίγαΐπη 

οἱ {[ῃ6 Πρᾶρ---ϑῃου ἃ 6 βαμβοζΖεά.--- ΗΠ ἐρΠ6 7 ομ65 αδουε ἱμορι]. 

ΤῊΪ5 15 ρΡεσῇδρ5 δῃ ἱπῃρθγβοπαδὶ δ]] ϑίοη ἴο (μα Κίηρ.---95 ὦ), 4 αὐ- 

ναπίαρο ἰο α σοπμίγγν ΟἹ {6 ιυΠοΐς 5 α κἴπρ)]. ΟΠοΙ δίῃ (δ ηΚ5 ἰῃδΐ, 

αἴζεσ 411, ποπάγοῆν ἢδ5 βοηηθ δάνδηίαρεβ. Οἰμεῖθ ἢᾶνα ἱμουρῃί 

[Π8ἰ ανθη Κίηρβ {κὸ Ηδτγοά δα βϑοπῆβ ροοά ροϊηίβ (ζ΄. [ο5. Α4{Ππ|. 

χνὶ, 91), ἴῃ (ῃδΐ {πΠδῪ ῥγενθηίθα ρα πμαοσηρ ταϊάβ δηα σγοηαογοα 

ΔΡΤΙ σα] ΓΘ 56 Ου 6. 

10 99». Ηἔἐ ὠὖὔο ἴουος εἰϊυονῦὔ], Ῥογῆαρθ (μὶβθ τεβδθοϊΐοη νγὰβ5 

ϑυρροϑίεα Ὀγ {Π6 ταρδοῖυ οἱ ἰῃς οἴῆοϊα 5 γείεστεα ἴο ἴῃ νβ. 8. Τὶ 

ΘΕΓν 65 ἃ5 {Π6 βἰαγίρ-Ροὶηΐ ἴογ βοίηθ τεῆθοίοηβ ὩΡοη {Π6 νη] 

οἱ τίς 65.--- }} ποὶ δ6 σαἰ5ῇ44). ΤῊΘ ΠΊΙΒΟΓ 15. ἰννᾶγβ ροοῦ, Ὀ6- 

σαι86 ἢἰβ ἀοδϑίγε 15 ηοί ϑδι5ῆ6ά.---11 αὖ, μα! ῥγοῇὲ μας ἱδοὶν 

ΟἸὐΉ6 7 ἐχοορέ ἰδι6 εἰρ) οΥ 5 ογε52]. ΟἿδ οδῃ σγϑα! ν δηΐου θαΐ ἃ 

ΠΠππι16 ἃ ἀιηουηΐ οἱ θα! ἢ, ἢ6 ῆο ἢδ5 τῇογε, ἢ 5 ΟὨΪΥ {Π6 Ρ]δαϑαΓα 

οὗ βϑεεῖηρ οἴμεῦβ σοηβυπηα ἰῖ. ΕῸΓΪ 51Π1|114Γ βεηἰπηδηίβ, τ΄. Ηοτοά., 

Ι,32; ἤογδςθ, δαίίγες, 1, τ1ο6.. Δα Χοηόρποη, ΟὙγοροά., ΝῚΠ, 485 -ς 

Α ραγί οἵ [ῃ6 ἰαϑὲ ραβϑϑᾶρα (δ40) 15 ραγίϊου ῦῖν τ᾿ Παστηοην ἢ 

ΟὟ ἰοχί: “ο γοιῦ ἰὨΐηκ, ϑασίδη, Πα 1 ᾿νε ἢ πλοῦα Ρ]ΘΑΒΊΓΟ 

ἴΠ6 πῆοῦα 1 ροϑϑεϑϑὺ ὴο γοῖ! ποί Κηον (Πα 1 ΠΕΘΙΓΠΕΓ Θαΐ, ΠΟΙΓ 

ααηΚ, ΠΟΥ 5166 0, ἢ ἃ ρᾶγίίοϊα τλογε ρίδαβυσγα πη ΠΘη 1 ννγὰ5 

Ροογ Βαΐί ὈΥ Βανίηρ {Π15 ἀριιηάδηςς 1 ρσαϊη πηεγοὶν (Πϊ5, (Π41 1 

ἤὮανα ἰο συδγά τηοῖο, ἴο αἰβίγ θαΐα πλογα ἰο οἴμογβ, ἀπά ἴο μάνα [ῃ6 

ἰγοῦ]6 οἱ ἰακίηρ σαγα οἵ πλογα.᾽--12 αὐὉὦι διυσοί ἐς ἐι6 εἰθοῤ οἵ ἐ}6 
ἰαθογε}]. (ΔΟΠΕ]εἢ τεσορηϊΖοθ {πᾶΐ (6 Ὠοα τῆν οὐἱ-ἀοοΥ Πἰ6 οἵ 

[86 ρραϑβδηῃΐ ἢδ5 5οπὴ8 Ὀ]  ϑϑίηρδ ν ῃΪΟἢ ΠΊΟΠΘΥ Ποΐ ΟὨΪΥ σαηποί ὈΌΥ, 
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Ραΐ ψν Ὡς ἢ ἰἰ ἀδϑίγογϑ.---18. αὐ δα ι ρμαγάφαά ὃν ἐδ οτυη 67 ἰο 1ΐξ 
μηγῇ, 1.6., σααταδα δἱ {πΠ6 ὄὅὄχρβῆβα οἱ δηχίοιν δηα 53] δ}ερθϑβϑηθβϑ.--- 

14 5), [7Ἱπίὶμοῖν αἀνομίμγε], Βα ἢ ἃ5 βρθου]αι!οη ἴῃ ἃ σαγάνδη ΜψῃΪοἢ 
τοῦ γ5 σἀρίυγο.---ηΗἰς δοραΐ α 50: ἀπά ἱΠέγῈ τὐὰ5 ποϊίηρ 1, Μῖς 

μαμά]. ΔΑΙΟΓ 811 Ὠἰδ δηχίειγ ἢ μᾶ5 ποιῃίηρ ἴο ἰδᾶνε ἢϊ5 οἤβργίηρ. 

16 αὐ, Ἂς μὲ εαντὸ πακεά]. ῬτοΡΔΡίΪγν, 85 Π) 6]. του, ΟοἤοΙοῃ 

Ὧᾶ5 [00 1" 1Π τηϊπά. ΕῸΓ 5: ΠΥ {πουρῇΐβ, 5ε6 Ῥ5. 49:9 δπά 

τ ΤΊπι. 61.---16 «6), Βοίῃ (ἢ]5 νϑ. ἀπά {Π6 ῥγθοθάϊηρ ψογα ϑυρροϑίοα 

Ὀγ “Δ ογ᾽ ἴῃ νβ. 14.-- “΄μαί αὐἀναπίαρε), ῬεγΠαρ5, γοίευϑ θδοὶς ἰοὸ 

(6 αίμογ, ἃ5 αταρὶζ {ποιρῃϊ.---Τοὐἠοά ἔογ τὐΐπα]}], ἃ ἢρυτγαίϊνε 

Θχργθϑϑίοη ἴοσ Ποῖ ΠΙ ρη655, ΟἿΪΥ ἰῃ ἰαία νυ ηρθ. Οὗ. 15. 2615 Ῥγυ. 

113..--17 (᾽, 41] μὲς 4αγ ἢ ἐς ἴηι ἀαγκη655]. ΤῊδ νϑ. τοίθγϑ ἴο (ῃ8 
561{-Θη14] ἀηα τηδηία] ἀἰβίγεθθοϑ οἱ ἰῇοϑα ψο ἀῦὰὲ Ὀδπὶ Ὡροη (8 

δοσαπηλυ]δίίοη οὗ να] ἢ. ΟΠ Ιο ἢ 5 ἐπουρῃϊ γαπλϊηα5 ἃ5 οἱ (Παΐ 

ἴπ τ Τίπι. 6", “ὝΠΕΥ (Παΐ ἀεδδῖγα ἴἰο ΡῈ τὶ ἢ [4]] ἱπίο ἃ ἰετηρίδίίοη 

Δηἀ ἃ 5586 Δπα τήδην ἰοο ἢ δπά παγί[] [ιι5[5.᾽ 

18 τ, ΑἹ ροοά ἱμαΐ ἐ5 θεαπ με ἐς ἰο φαῇ. Τη σοπίγαβί ἰο (Π6 
6ν 115 ̓ ποἀδηΐ ἴο {Π6 Δοσυχτηυ!αίϊοη οὗ ἡνϑδι ἢ ρίνεη ἴῃ νϑ5. 17, ΟΟ  θἢ 

Δανοσαίαβ [πΠ6 δη]ουπηεηί οἱ ᾿|16 ἃ5 οὔ ροδϑ δἱοηρ, οἰαϊπηηρ (Παΐ 

[Π15 15 6 ογάεογ οὗ 6 ἀρροϊηϊεα πᾶ ὉγῪ (οά. [{ 5 δὴ [ἰϑγαίοη 

οἵ Πῖβ Τὰ πάἀδτηδηΐαὶ ρὨΠ]Ποβορῆγ. ΤῊΣ βεπίϊπχθηΐ ΡΥΓΟΡΔΌΙΥ τεΐουϑ 

ἴο γί οηδὶ βη]ουτηθηΐ οἱ ργεβεηΐ ροοά, ἴῃ σοηίγαϑί ἰο ΓΙ 5ΕΥΙΥ 56}{- 

ἀδηΐαὶ ἔογ {πΠ6 βαΚα οἱ μοαγαϊηρ.---19 α8)͵, Τὶς 15 ἐπ6 ρὴξ! οΥ ΟΟοα]. 
ΤῊΪ5 ΟΧΡΓΘβ565 ἴῃ6 ϑάτηθ ἰῃποιρῃΐ 85 νβ. 18 ἰῃ ἃ αἰ δεγθηΐ νναν. 

ΤῊ ννᾶὺ ἴῃ ψὨΙΟἢ ΟΟΠο δίῃ ἄννε]]5 ἀροη [Π6 ἰά6α 5ῆονν5 ἢονν Πδαγί- 

γ ἢ6 νγὰϑ ἴῃ ἴανογ οἵ ρείηρ τας! οηδὶ δ ἢ]ουτηθηὶ ἃ5 ΟΠ6 ρΌΘ65 δίοηρ. 

ΤἼδ νϑ. 15 φυοίβα δηά ορροβεᾶ ἴῃ ΙΝ ̓ἰβάοτῃ 42".---20 αν), γΖΧ..] ποί 

γημεῖ ᾿ὑπκ]. Οπα ψ}} ποῖ Ὀγοοά ονογ 11{6᾽5 Ὀσενιν, Μ{{ |5 [ὰ]] οἵ 

ῬΓΟΡΕΙ Θη]ογπιθηί. ΟΠ ο δίῃ 8665 πο νου Ὀτρῆΐ τὰν 1 Πλ} Πίηρ. 

[π, θὰΐ Ὀεϊίανθβ ἰη Ὀεϊπηρ σοηΐθηΐ ἢ σας ἢ ϑαςϑέασιίίοηβ ἃ5 οὐ 

ἢδ5 Δ]]οἰϊδα ἴο δηῃ. Οἡ [(Π6 βεη(πηθηΐ, οβ Ηοσ. Ἐρίδί. 1, 4,7: 

Φὲ εἰδὲ ἀἰοίπας ἀεαάεγμρέ αγέεησο ΚγμΖΗαΙ. 

θι. Τλογε 5 αη οὐ. ὙΤΠδῈ ρΡῆγαβε ἱπίγοάιοθς {ῃ6 [ο]]ονίπρ 
νεΓ56.-ώ.. ας ρίυεμ γίολος ἀπά τὐεαϊ}ν απ ἃ μοπον]. ΤῊϊ5 ἀ 65. ρ- 

οη 15 αἰπγοϑί ἀθης σα] νι ἢ (Παΐ ἴῃ 519, ἤογα Οὐ θῖἢ ἀθβογι δα 

ψΠαΐ ἢς τοραγαδα ἃ5 (ῃ6 τὶρῃξ σουγϑε οἵ [Π{6 ΟΥ̓ ἃ ΡΓΌΟΒΡΟΓΟΙΙ5 πηδη. 



ΟΡΡΒΕΘΘΙΟΝ, ὈΠΕΘΡΟΤΙΘΜ, ΒΙΟΗΕῈΒ [(Η. δ5-09 120 

ΤΏΉς ἀδϑοογρίίοη 15 ΡυΓΡοβοῖν τεροαίθα ἤθσα ἴῃ ογάργ ἴο ϑδεί ἰοσγίῃ 

ψνΠαΐ ἰῃ ΟΟΠο 615 πα ρτηεδηΐ 15 οηα οὗ ᾿1{6᾿5 ρτεδίεϑί τη ]ϑί γί 65.---- 

αοὦἄ μας ποί δ) ημροιυογεά [η: ἰο εαἱ οὗ ΝΠ. “Τὸ δα 15 αϑεα ἴῃ [Π6 

56η56 οὗ ““6η]ογ,᾽ οὔ. 15. 3219 76. 1ς156,. ῬΕΓΠΔΡ5 ΠῈ ἄοαβ ποΐ βῃ]ΟΥ 

1 [χορ ΜΟΓΓΥ, ΟΥ θεσδιβ6 ἰῃ (ῃ6 Ὠαγα Ρῥγοόςα55685 οἱ ορίαἰηΐηρ ἰΐ 

ἢ6 85 ἰοϑί {ῃ6 Ροννεσ οἵ βη]ουπηθηί.--- οἰ γαΉ ΡΥ 6αἰς οὐ ἢ. Ηδ Ὠδ5 

ποΐ δνθῇ ἃ 850η ἴο ἱπῃοτιί ἰἰ, 115 ΓΘ8] δη]ογτηθηΐ 15 οοίδ! πο Ὀγ 8η- 

οἴμεγ.- --, ΤἼοιρ α τα δοερεί α πεμάγεά εἰμ άγ6}. Α υπηογοῦϑ 

οἤβργίηρ ννὰβ ἴο (ῃ6 δἀηοίεηί Η Όγεν δη οὐ]εςεΐ οἵ στοαί ἀδθϑῖγε, αηὰ 

1ἰ1ῖ5 ροββϑδβϑίοη γεργαβα ἃ5 ἃ στεαΐ Ὀ]θββίηρ, ο'., 6.5., ὅση. 245 δηά 

Ῥ5. 127"..---(. μμμαάγθα] 15. ϑἰγαρὶν ἃ τουπα πυχθεγ, οὔ απ. 26:3 

2 5. 243 ἀπ ΡΥ. 1γ:9.-.-͵αἧαπά ἰἴυε αν γ6α 75]. ἸΤιοηρ 1Π{6 ννὰβ αἷϑο 

ΓΕραγαθά 85 οὔβ οἱ [(Π6 ποδί ἀθϑίσα]θ Ὀ]εβϑίηρϑ, οὐ. Εχ. 2013 Ὁ. 

115: 3: Δηά ΡΥ. 2815.----,ΟΣἅυἙμ 15 ποί δαί δβεά εὐτ}ι ροοά], ἴ.6., 6 ἀο65 

ποΐ οβίαίη {Πμαΐ ΘΠ]ογτηθηΐ ργαϊβϑα ἴῃ κ19.---ΐἶδο μὲ πα πὸ θηγίαΐ. 

ΤΠἼς δηοίθηΐ ϑοπιϊίθβ, πΚα (ῃ6 δηοϊθηΐ ατδεκϑ, αἰἰδοηθα ρτεαΐ ᾿τ- 

Ρογίδηῃοα ἴο ῬΓΌΡΕσ θυσία]. Αἱ (ῃξ επά οἱ {π6ὸ ἡ ρα" ηδ5Ἶ, Ἔρὶς ἃ18 

(Π6 [ο]]οννίηρ 11π65 (ς. ΚΒ., ΝῚ, 265): 

Ἠδ ψῆοβα ἀθδα Ὀοὰγν ἰ5 ἰἤσονγῃ οἡ ἰδ δεϊά, 

ΤὮοι αὶ βθθῃ, ἰ 566, 

Η!5 βρι γι ταϑίβ ηοΐ ἴῃ (ῃ6 δαγίῃ. 

Ηδς ψΠοβο βρί γι 8.5 ΠῸ σαγεία κοῦ 

ΤὭοι ἢαϑὶ σθϑη, ἰἱ 566, ' 

ΤΠα ἄτγαρϑ οὗ (ἢς ροί, {π6 στουηηδηίβ οὗ ἔοοά, 

ναὶ ἰ5 γον ἴῃ ἰῃς 5ίγεεί, ταιϑὶ δαΐ, 

ΤῊϊ5 ἰάδα ργενδ θα ψ  ἀο]γ διηοηρ. 6 ατθοκβ. Μαυςῇ οἱ {με ρ]οὶ 

οὗ [6 Αμῆροημε οἵ ϑορῇοοϊαβ ἴυγηθ ΠΡοη ἰζ. [1{ 4150 ρσδνδι]θα 

διηοηρ ἴμ6 Ἡδῦτγενϑ, οὐ. 15. 1415-.39 76. 164-65 Τ7οὉ 2135: 33 ΤΌΡΙΪ 115 25." 

ι Μᾶς. γ: 2 Μᾶς. 519 137, 566 4ἴ5ο ον, ζοδοη παςὶν ἀοηι 1046, 

48-κτ, δῃά ς4-τ9. Ρ]υΠλ Γο᾽5 ἰάθα Πᾶΐ [6 ᾿τηρογίδηςε αἰίδοῃθά 

ἴο Ὀυγα] ἤεοῖα ἰ5α ἀπε ἴο ατοοῖκ ἰηῆμπθδησε, 15 αυϊΐθ ἡ τοηΡ.--- 

υπηιοῖν δίγι), οὔ. 700 4315 5. 588.--4, 7πίο ναμῖν 1) σαηι6}, 1.6., 
ἰηΐο ἃ [1655 Ἔχ βίθηςθ.--- ἶν ἀαγκηθος 5Π|α}} τἰ5 παριθ ὃς σουεγεά!. 

Α5 Το! ᾺΖβο ἢ οὔβογναβ, ἰ{ Γθα]]ν ἢὰ5 ΠῸ ἤᾶπ6. Τηθ Ηθῦτγονν νὰν 

οἵ βϑαγίηρ {Π15 15 1π6 ἄῦθονθ. Α5 ἰῃ 70} 315 δηά 5. ς85, (ῃ6 ἀπιπλΕ]γ 

ὈΙΓΙ 5 8Δῃ ΘΧΑΠΊΡ]6 οἱ ϑοπιείῃίηρ [Πδΐ μᾶ5 ΠῸ βεηβδί!οηβ οἰ ΠΕῈΓ οἵ 

δοοά οΓ εν]], ἀηά ψηΪϊοἢῃ ἰθᾶνεβ ΠΟ ΠΊΘΠΊΟΓΥ ὈΘὨΪηα 1. [1 σαῃ ὈΘ 
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ΠΟΠΒΟΙΟΙ5 οἱ ΠΟ ἰο55 οὔ βυι ογιηρ, ἤθησα 1π σοιῃράαγίβοη ἢ (Π6 υη- 

[οσίυπαῖα ἴῃ χιυδϑίίοη, Οομοίθί ἢ τεραγάσϑ 1 Τογίπαί6.---ὅ. Κέεα {6 

ΜΉ 1 5κατυ πο. ΤὮδ [Π{6|655 [οΐὰ5 θϑοδρθα 411] βθη βίη .---Ν ΟΥ̓ 

μαά κηοιυϊοάρε), ἀνά ποῖ σοπς ἴο σοηβοϊοιιβη655.--- 1 15 μα5 ἨΊΟΥ͂Ε 

γεσί ἱμαη {6 οἱ 67], ἰτεθάοπι ἴσογη [ῃ6 ἴοἱ] δἂπα ψνοστυ οἱ 16. Ἐδϑί 

ἰ5 δὴ ΟτἸεηίδὶ 1464], ἀπ Οομοίθίἢ ἴῃ [15 Ἔχργαϑϑίοη ΔΡΡγοδ ΟΠ 65 

(ῃς Βυαάῃμιβείς ἀρρτεοϊδίίοη οἱ Νίγνδμδ.---ὅ. 4 ἐμπομδαμα γδαγς 
ἰιυῖσο ουεγ], ὑνῖσα (ῃ6 Ιεπρίῃ οἱ δὴ δηίθαάθὶ ανίδη ρδ Π] γ ἢ 5. [1{6.---- 

Απά ροοά μὲ ἄοθ5 μοὶ 566], γαϊϑϑθϑ ἰῃῆ6 οὔθ γϑαθοπγηρ ἔδαίασο οἱ 

ΓηΟΓίΑ] οχίϑίδηςθ, ΠΟ ἢ ἴῃ σ᾿ Ο ΟΠ ἰδίῃ 5 Γοσορη!Ζαά ἴο Ὀ6 500 ἢ.--- 

Αγε ποί δοί ροΐηρ μρηίο {16 δα! ῥίαςεῦ] Βοίῃ [πε [{{6]655 [οἰὰ5 

δηα [Π6 τηδῃ ψῃοβα 16 μᾶ5 θδθη ἰοηρ Ὀαΐ ντείς θά, ἀγὸ ἀδθϑποα 

ἴο 5160], ἀηά [Π6 [1{61655 ςοία5 15 ἰο θ6 σοηρταίυ]!αίοα Ὀεδσδιβα ἰΐ 

ΓΟΔΟΠ65 [ῃ6 ρο8] ὈΥ ἃ ϑῃογίεσ. δηα [685 ἃροηϊζίηρ ννᾶγυ.---ἶ. 71}6 

γπ4}}, ἤθγα {ῃς ἰοηρ-"ἰνεά ᾿ηάϊνί 4] τείογγεα ἴο ἴῃ νϑ. 6.--- οι}: 
Δ ηα ἀρβεοί416] ἀγα ργόρδΌΪΥ ι5εα ϑυταθο ον. Οὐδ ἴο115 411} Ὠἰϊξ 

Π|6 ἴογ ἃ βαιἰβϑίδοίοη νυνὶ ἢ ἢ6 Πονοῖ δἰίδι η5.---8. ὕγλαΐ αἀυαπίαρε 

μας {{|ὸ τυῖδο πιαν, οὐ {6 7οοἱ 7]. Τῆα 1666 ἰΠδΐ (ῃς [1{61655 [οί 5 

85 δῃ δανδηίδρβ οΥ̓εσ ἃ ὈΓΌΒΡΟΓΟΙΙ5 ΠΊΔη ὈΓΟΠΊΡί5 ἃ γερο οη οὗ 

{ῃ6 ἰΠουρῇϊ οἱ «ἢ. 2:5.-͵ἶθ,μαΐ, {6 βοογ αὐἶόὸ Κηοιυς μου ἰο «υαϊᾷ 

δοΐογε {6 [ἰυϊηρῦ)]. ΤὨῊΪ5. ον  ἀθη]ν πηθᾶη8, ἃ5 ΜΟΝ. μὰ5 586θῆ, 
“γῃδίὶ δαἀνδηίαρα ἢᾶ5 [Π6 ΡΟΟΥ τηδη, ΨῆΟ 85 ροΐ οἢ ἰη ἴῃ6 ψόσ!α 

ὮγΥ Κηονίηρ μον ἰο νναῖκ ργυ θη ΠΥ δηα ϑυσσθβϑίι!ν, Ὀθθίοσγε ἢ15 

[6]]ονντπ θη ὁ ΤῊΪ5, {{Κὸ πΠ6 φαεβίίοη ἀρουί {6 ννῖϑα δηα ἴοοίϑ, 15 

υυρροβϑίαα ὈΥ 1Π6 σομηρδγβοη οὗ (ῃ6 ῬγΌβροσοιβ, ἰοηρ- νεα τηδη 

ψ ἢ (ῃς 11Π{61655 οί 5.--9, Βοίον ἐς ἐπε εἰσ οὗ 6 6γ65). ΤῊΘ 

ἰαϑί οἰδιιϑα ϑῇοννβ [Πδί {15 ἜἘχρῦβββίοη τΘΔ 5 “δία 15 (ῃ6 6 η]ου- 

γπηθηΐ οἵ ψῇῆδί οπα ἢ85.᾽᾽--Πωαπάογίηρ οὗ ἀε517γ6], ἀ6ϑῖγῈ5 ἴὺσ νϑῦϊοιβ 

πα. ηΔ Ὁ]6 [Π]ηρ5. 

δ8 Ω)͵ δίερ. ἀπά Ἠδ. γτερασγαὰ (ῃ15 νεῦβϑε 85 {π6ὸ ψνοσὶς οὗ ἃ ρ]οββαίογ--" 

ϑίορ., οὗ 9’, ἢἰ5 μασι ψ]οββαΐογσ. δίας. πιὶβὶ ἰεγρσγείβ [ἢς ἰοχί, ποννανοσ, 

ἰακίηρ ΠῸΠ ἴῃ {ΠῸ βδεῆβε οὗ σκανδαλίξεσθαι ἰῃ ΜΙ. 1.331, εἸλοπαάϊηρ Ὑρῦ 

ἴο Ὑ2), πα [ο] νης Κη., Ηεὶ]., Ζό., ΒΏΔ. ὅἀμὰ (εβ5.Κ: (δ1:.24}), ἴῃ 

ἰακΚίηρ 5731, ΡΙυγΑ] "πα]εδίαἰἼ5, τεΐεττηρ ἴο σοα. [1 15 θείϊίεσ ψ ἢ ΗΙΙ., 
Ἐν., ε]., νντ., ΜΝ14., (η5., Ρ]., Ν]. ἀπά ΜΟΝ. ἴο ἱπίεγρτγεί ᾿ἰ οὗ ἃ 

ἨΙΕΓΔΓΟΩΥ οὗ οὔῆςοἶα]5, ἃ5 ὲ πᾶνε ἄοπε ἀῦρονθ. [{ ἴῃθπ Ὀεοοπιθβ ἱποτ- 

ΟἸΡΉΪν δυτηοηίοιβ ΨΥ] Ο.᾽5 ροϊπΐ οὗ νὶενν.---ὭΡ Ὁ δ], ζ΄. ὉρΘῸ ὅν 

15. τοῦ 1}, ἴῃ {ΠῸ δεῆβε οἱ ““Ῥγονίηςε,᾽ οσουγβ ἰγεαυεην ἱπ [86 



ΟΡΡΕΕΘΘΙΟΝ, ΘΕΘΡΟΤΊΙΘΜ, ΕΙΓΗῈΘ [(Η. δΓ-Ὁ9 131 

Ἰαῖα Ὀοοκβ, Εζι., Νβῆ., Εβι., η., 1.4., )ᾶ:4( οὔ. Ουϊβ:46 οὗ {Πε6586 

ῬΟΟΚΒ, οπἱΪγ ἴῃ τ Κ. 20!"- 16.17.19 δηά ΕΖ. 195.-ἰῷ ΔΓ} οἡ ΠΌΠ, ἴῃ [Πε 56 η 868 

οἱ “Ἰοοκ ψ ἢ δϑίοη ϑῃπιθηΐ,᾽" 56ε6 15. 138 299 76. 45 5. 485 70Ὁ 26". 

--ὐοπξξ “βίη 655᾽ ἰῃ [5. 5813 πα ῬΥ. 2115, 1 845 ἤδσγα Ῥαββϑα ἴγοπι ἰῃδϊ 

ἴο τηθδῃ ““τηδίϊογ,᾽ οὐ ““1πϊηρ,᾽ ΒΔ. 85 ἰῃ ἴῃς Τδὶπιιά, ο΄. [8. 4920.--- 

9 (8), ΤῊΪΒ5 νοῦθῈ [85 Ὀδδῃ ἃ ΟΥΧ ἴο ἱπίεγργεΐίεσθ. ὙΠῸ νϑγοιβ ΓΟ Π 6 Γ- 

ἷηρϑβ ἔγοπι (μαὶ οἱ Τδά. ἰο {πὶ οὗ δῖερ. ἀγα, ἤθη σοΙ]ρΑΓαά, 8ῃ οἰοαυεδηΐ 

ἰοϑι ον ἰο {πὸ αἰβησυ τ οὗ ἴῃς νεγβα.- ποῦ ] Ὠ δά. επποπαςεα ἴο "ὦ 

ΤΠ ογίηρ, “ΘΌΡΕΓΙΟΥ απ, ῃοβα Κίηρ ἰβ ἃ βεγνδηΐ οἵ ἴῃ6 ΑἸπησηϊγ.᾽ 

Ἐνδ)4 δηὰ Ζῦ. γτεμαθγεά, “Α Κὶπρ βεῖ ονεσ ἃ ἰδηά ""; Κη., 0 65., Νίῇῃ., 

“Α Κίηρ ὙΠΟ 15 βεγνϑά ὈῪ {με ἰαπα᾽"; ὦ, Βα. δηά ΑΕ,., “α Κίηρ ψῇο ἰ5 

5 ])]εοΣ το (μὲ ἰαπά "; Πεὶ., Ηεηρ., Ὗτ., “Α Κίῃρ ἀδνοίβξα ἴο ἅγδ]68 

Ἰδπά,᾽ δῃὰ Ἅ1α., “Κίπρ οὗ ἃ Κίπράοπι ΠΟ 15 βεγνεα." ΜΟΝ. δπὰ 

Ηδ. πᾶνε σογγθοῖν σεπαογθΩ βυ ϑίδη 4} 85 ἰΐ ἰβ τεηαοσεα ἀρονε. Ἠδ. 

ΔΙΟΏΘ 566 15 ἴο αν σογσθοίϊν βαδη ἰῃδί ΠῪΦ 15 ἐρεχερείίςδ) οἵ γνΝ. ΜΟΝ. 

δηα Κῦ. (δ, ,864) Πο]ά {πὶ {πᾶν σαπηοΐ τοῖϑσ ἴο {ῃ6 βᾶπηα [ῃΠ]1ηρΡ. ΜΟΝ. 

ΠΟΓΓΘΟΌΥ οΟὔβοσνθβ, μόννανοσ, (μαΐὶ (Π6 δοοθηΐβ σῆον ἰῃαΐ 29) 15 ἴο ὈῪὲ 

σοπϑίγιθα τνἱἢ πτδ’ πα ποῖ ψὴ ἼΡ. ὙΠῸ δγίίοϊε ἴῃ 293 δχργεββαβ 

ἰοία! γ, τ΄. σση. 1612 2 5. 236 τ (ῇ. γὅ δηά Κῦ. δ2οια. Οὗ δπὰ Σ τεδὰ 
ἐπὶ παντὶ ῬεΓΠΔΡ5, 85 ΜΟΝ. βυρρεβῖβ, (ες βοσίρε (πουρῆϊ 1 τεξεσσεα ἴο 

[ῃ6 ΠΙΟγΆγοῆΥ οὗ οβῆςϊ8]5 ἰῃ νβ. 8.-- Ὁ}, ΠΙΟΓΑΙΥ “Πε1α,᾽ 2.6., Ἰαπα ἴογ 

Ρᾶϑίυγαρε οὐ {Π|4ρ6.---Ἴ2}}. ὙΠ ΝΊΡΒΔΙ οσουγβ ΟΥΪΥ ἴῃ Πΐ. 214 δῃά 

Ἐ2. 269. 38. Δηα Αἰννδὺβ γγθδῃβ “{}}}.᾽ 

10 9), ἢδ5 27Ν] ννὰβ γτεραγάβα ὃν Ζίγκεὶ 845 ἃ (σσοΐϑηγξε φιλάργυρος, 

ἃ νίενν Ὡς ἢ ΜΟΝ., Ρ. 41, [85 β βηο  μτΠν τεΐαϊθα. ὅεε ἀρονο, 71γηγο- 

ἀμοίίοη, δ6 (1). 09 ννὰ5 δπηοηρ ἰῃ6 δποίθηΐ ϑοιηϊίεβ ἴΠ6 βρεοϊῆς ψνοτγὰ 

ἴοσ ΠΊΟΏΘΥ.---ῷ 2ΠΝ. τῷ ΟσΟΌΓΒ ΨΠΠ ΠΝ ΟἾΪΥῪ πεγο. [1 βίσγεπρίμεηβ ἴῃ6 

ἰάεα. [1ἰ ἰβ ῥρᾶγ}]6ὶ ἰο " Υϑῖ ἴῃ Νυ. 148 2 5. 1535, εἰἷς.---"ὉὁἩΒὔ 15 υδεὰ ἴῃ 

{πε βθῆβϑε ““ψθμοσνεσ," οὐ. Εχ. 2414 3.235 Τὺ. γ8 15. 4410 ῬΓ. ο΄. 15, 4150 

Κό. 8382}.---] 2} ἀϑι8}}ν πηθδηβ “πιυ]46,᾽ Ὀεΐηρ ἀεγῖνεα ἔγοπι ἃ 
Γοοΐ, ““ἴ΄ο τοδΥ,᾽ ΟΥ̓“ ΠλΌΓΠΊΙΓ.᾽ ϑοχηοίϊπη65 1 85 85 ἤογα {πες τηθδηϊης 

ἐν 8] 1ἢ,᾽᾽ οἵ. 15. ὅο» Ῥ5. 3η}61 (ἢ. 2014. Ὦγ. {π1ηΚ8 [ἴῃς οτἱρίηδὶ γεδαϊηρσ 

ΙΏΔΥ ἢᾶνε Ὀεδη 1), βίποθ {πὶ 15 {πε γτεδάϊηρ οἵ (Ὁ δῃὰ ὦ. ὙΤῇὲε 3 Ρε- 
ἔογα ΤΠ Πα τεραγάβ ἃ5 ἄπε ίο αἰ ἰοργαρῃν.- 3 ΠΤ’ Ὁ] Ζαρ. τεράγαβ 

ἃ5 ἃ 5βἰεγθεοίυρεα ρίοββ, 81] 6 Ηδ. γοίογβ [ῃ6. ψῇο]ς νεῖϑε ἴο ἃ ρ]οββδίογ. 

-11 αο)͵ 122] Δῆογα5 δ ἜχδπΊρ]ς οὗ ἃ σοπηπιοη 56π|. τη Ποὰ οὗ ἀεποίϊηρ 

{π|ὲ ὈΥ ἃ ΡΓΘΡ. δ8ηἀ δὴ ἱπδηϊίνε. Οὐ. (πε Α5. ἡμα ζξαξαάίξατε" ΜΏΘη 586 

ΔΡΡτγοδομοα, ΙΝ, Ε., 31, 12; ΚΒ. ΥἹ, 8ο, δπά 4]5ο ο΄. (σεβ. - δ:τ4ς. 

--2}05] 5 δῃοΐμοῦ νᾶ οἵ τοξογγίηρ ἴο 07 οὗ {Π6 ργβοβάϊηρ νβ.-τὶ 2], 

8566 Οὗ 44. [{ ΡΓΠΠΊΔΥΓΙΠΪΥ τλθϑη5 5Κ1}, θαΐ ἰβ ποσα δαυϊναὶεπὶ ἴο 170". 

--νῦν3]. Ὁ» ἰβ. ἐγεαυεηεγ υβεά ἰπ [Πα Ρ]. ἔογτυ ψ "ἢ ἃ β5ῖπρ. 56η56, Ραΐ 

αἰνναγβ Ὀεΐογε ἃ β ΗΙχ, ού., 6.σ., Εχ. 2139 15. 15 δηά Κῦ. δ,2631κ.--- Ἱν Ἢ] 15 
Ῥτγορδθὶν ἰο ΡῈ τεδὰ ψῃ Οτ., ἰπουσῃ Επτ. ἰαΚεβ τῃῈ ορροβῖϊε νίαν. 

(. Ὧτ., ἴηι ἰοοο, διὰ ΒΏΒ. ρ. 9ο9.---12. αι), 2] ὦ, Σ, Θ δηὰ Κ στεδά 
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Ἴ235, “5ἰανε.᾽ ΜΈΎ. ἰβ, βοννενεῖ, βῃρροσίεα ὃγ ῥᾧῷὉ, Ἦ, ᾧ, ἀπά 15 ργοθδϑὶν 

τρί. Α5 ΑΕ. ποίεα, 6η. 42 δη6 Ρτγ. 121} πιά κα 1ἴ Ργοῦδ 6 (δαὶ ἴῃς εχ- 

ῬΓαβϑίοῃ 15 Βῃογίεηθα ἔγογῃ ΟΝ Ἵ2», δηα γείεγβ ἴο δῃ ἀρτίς] ΓΔ] ΟΓΚΕΊ. 

--οὦν ....ὕΨ.. ὉΝ], υϑυδ}]ν νπουτ 1, πλεᾶη “εἰϊπεσ᾽.. , “οτγ᾽᾽; τ. Κῦ. 

δ271Γ. ΕΓ »5 Ὁ, ἴῃ (Π6 βεῆϑε οἵ “"βαιεἴγ,᾽ οὐ. 1. 2432, ὙΠ σοῃβίγυςοςοη 

οὗ [Πε ννογὰ 5 ἃ οἂϑε οἵ σασμς ῥεπάσφης, ο΄. Ὁ 8. ὃ τοῦ.--- Π}}}, ΗἸΡΉ. ρϑσγί. 
οἵ ὅν), [ο]οννεα ὈῪ “, ἂἀηα πηεδηΐϊηρ “Ρεγημλὶϊ.᾽ ὍΠα ἰηΐ. 15 ἀϑι4}}}γ υ5εα 

ἴῃ βῃςῃ σοπδίγιςιίοηβ, 5εα Κῶ. 8. 2894.---].555], ἔγοτα 1.9), 15 οὔθ οὗ 1π6 

ΓΑΤΟ ἰογπΊβ οὗ (με ἰπξ. τηδάθ δίζεγ ἴπ6 δηδίορυ οὗ {πε βίγοῃρ νεγῦ, ζ΄. 
6 ε5.Κ- δόρη.---18 (2), πονῇ ΠΡ]. που 15 ραγί. οἵ πϑπ, υϑεαὰ Δα ]εςίνεϊν. 
1 πιο “βοσε,᾽᾽ οὐ ““ἀδερ-βθδαίεα ̓̓  (8ο 8 ὲεὶ]., τ. δῃὰά ΒΌΒ.). ὦ 

τεδα5 ἀρρωστία Ξ: ““ 51 ς Κη 655, ἴῃ νυν οἢ 1ἴ 15 [0] οννεα Ὀγ (Ὁ, ψ ἘΙΘἢ Ἰεδα 5 
ΜΕΝ. ἰο ςοη͵εοσίατε {πᾶὶ {πε ρτο- Ααίρθαῃ γεδαϊπρ ννὰβ ὅπ »Ὸ Ὁὐν, “1Βεσε 

5. 8η ΟΥ]] β'σκπθββ." ἨῊ δηά ᾧ βξυρροτί ΜΤ'.., μονενεσ, δηὰ 15 γεδαϊηρ 

5. 50 της ἢ τόσα ἰηί6}] 1 1 016 1Πδΐ 1 σα Ὀὰϊ Ὀ6 τεραγάεα 85 {Πς οὔ! 8]. 

ΤΠεη, 85 Κη. Ἰοὴς ἄρὸ οὔϑβεσγνεα, ἴῃ Οὐ. [ῃς δα]. γερύ!αγὶν [ΟἹ] ονν5 (Πς 

πουη. Τῇ ΝΊΡΗ. οὗ πῦπ Πᾶβ ἃ βἰπη]αῦ τηδδηΐηρ, ο΄. 76. 14} Νὰ. 3:9. 

Εογ {πε 86 οἵ {πε ραβϑῖνε [ο]οννεα Ὀγ Ὁ ἴο ὄἼχργεβϑβ ἈΡΈΠΟΥ, 5ε6 ὅπ. 14} 

δηὰ Κῦ. δ1ο4.-- }}Ὁ}3] 566 οὔ νβ. 12. Ηδ., οἡ δοοουηΐ οἵ ἢἰἷς τηείγιςδὶ 

1ΠΈΟΓΥ, δγᾶβοβ ΦΌσ ππῸ δηα4 ἸΓραῦ δ5 ρίοββἝἙβ.---14 (δ), ΠΡ 7.)Σ], πχοβῖ 

1 εγργείευα ἄρτες {πδΐ {πΠῸ ρἤγαϑβα πΊθδη5 “4 Ὀ8Δ4 Ὀιι51η655,᾽᾽ οΥ “ναπίαγε.᾽" 

-1»}] 566 οἡ 1'3.----ῦῦ}}]. Ιηἰογργείοσβ αἸΗογ 85 ἴο νεῖ Ποσ {Π6 βυθῆχ ᾿" 

Γοΐογϑ ἰο {π6 δίου οὔ (ῃἢ6 ϑδοη. Κη., Εἰη58., Ηξςεὶ]. δπα Ρ]. Πο]ὰ {παΐ 1 

Γείεγϑ ἴο {6 ἔογγηοσ, ν ἢ1]6 στ., Ν]., ΝΟ. δηά δίερ. σεΐεγ 1 ἴο {Πε Ἰαίίεγ. 

ἃ. τσ τολαγκβ μαΐ ἴἴ ΤΔΥῪ τεῖοσ ἴο οἰἴποσ. Ηδ., ἴογ ἢϊβ. υϑυδὶ] 

Τράϑοη, γεραγαβ ΝΥ ὝΦΨΨΣ Δηα ΝΟΥ͂Ν 85 ρίοββἝϑβ.- --ἰδ (4), ἍΨΝΣ] ἰ5 ἔτο- 

4υσμαν υϑεα ἴῃ σοιῃρατγίβοηβ, τύ. (ε5.Κ- διό δηὰ Κῦ. ὃδ488}.--- 

ΓΙ 2γ25]- “μο αραίη." Οἷ δοοουηΐ οὗ 115 ρονεγίυ ἴῃ δάνεγθβ, 2. 

5. οἴἴθῃ υϑεα ἴο ἜΧργθβθθ 8η δαάνογοίαὶ ἰάθα, οὐ Οε5.Κ- δι 2οά.---ν Ὁ], 

ΘΓ “Κα ὑρ,᾿ “σαγτγ,᾽ 15 Ποῦ υβεα ἴῃ [ῃ6 56ῆβε οἱ “στεσεῖνα," 8ἃ5 

ἴῃ Πι. 2281 Κ. τ Ῥᾳ, 245.---ὐ5}»3], [ῃ6. 3 Ἔὄχργεββθθ ἱῃϑι Γαι π 4}11γ..-- 

σῷ νν 85 τοδα Όγ (ὁ δπὰ Σ ἡ. Κῦ. (δ1940) τεραγάβ 5) ἤθε δβ8 ὑγοῦ- 

ΔΌΪΥ ἃ Καὶ, Ρυΐ 1ἴ 15 Ρείίεγ ἴἰο γτερᾶσγα ἰἰ 85 ἃ Η]ΙΡΉἢ. [υβ5ῖνὲ. τ. ποίεϑβ 

1Πδἱ ἰἰ 15 οπα οὗ πε ἔενν [5ϑῖνεβ 'ἰπ [η6 θοοῖκ. ΟἿΟΣ ἱηβδίδηςσεβ ἢς Ρὲ- 

Ἰΐενεβ οσσγ ἱπ 1οῦϑ (12)) ἃπᾶ 124 (01})).---16 (5), πιδὴπ ΠΡ], οὐ (ἢ ]5, 

866 Οὐ 5'δ (2, -- ΓῺ» -Ὁ3] ἰ5 ναγίουϑιν τεραγάβα Όγ αἰ βεγεηΐ βομο δγβ. 
(εἰρεγ, ννῃο 15 [ο]ονοὰ θγ ΝΠΑ., ΜΟΝ., δπα (65.8.0. χοραγάβα ἴἴ 85 ἃ 

ςομῃρουηά οὗ 3, 5, Δπά ΓῸΡ, σοτηραγίησς τ (ἢ. 258. Κῦ. (δξ2771, 330Γ 
ΔΙΑ 271} 866 1Ὼ5 ἴο ἔανοσ (ῃ15 νίεσνν. Οἡ (Πε οἴδμοσ παηά, )6]., ννῇο 15 

[ο]] οννεα Ὀγ υ., δίερ. διὰ ΒΏ8Β., τεραγάβ (ῃ6 ὄἼχργεββίοῃ 85 δὴ ἱπιϊδίϊοη 

οὗ [6 Ατϑῖη. τὋ ἼὩρ ὅ9 (Ώδῃ. 249), δηά δοςσογαϊηρὶν 85 δὴ Ατγαγηδίϑγ. 
ΤῊΪβ νίονν 15 ςσοσσϑοῖ.-οὶγ 1 (ὅ τοδὶ γ᾽ ΞΞ περισσεία ἀντοῦ.----1 (6), ΤῊΣ 

ΜΈΓ. οἵἱὨ {με νεῦϑα 15 ΟὈ νου]. σογτυρί; ἃ ἰγϑηβϑδίίοη οἵ ἰῃς ργαϑεηΐ ἰδχί 

15 ἱπιροββίθ]θ. Μδηγ αἰϊεπιρίβ πᾶνε θθθπ τπϑ4δ ἴο Ἔχρίαίῃ 225) 193]. 



ΟΡΡΕΕΘΟΊΟΝ, ΘΕΘΡΟΤΙΟΜ, ΕΙΟΗΕΘ [(Η. δε-θ9 143 

ΘΟΠΊ6, 85 Π ε]., ἰδ Κίηρ 1 Πογα ν; οἴμογβ, 5 ὅντ., ἰδ κίηρ ἴ Βρυγαίίνεϊν 

{|Κ6 59. ἴπ ΜΙ. γ3. δ, πΠονενεγ, γεδβ καὶ ἐν πένθειτεε ὅ35γ, [π6 ῥγεροβὶ- 

Ὀοη Ῥεὶηρ σΑΥτ δα ονοσ ἴγομῃ ἼΦΠ3. ὍΠΪϊ5 15 [ῃΠ6 Ἀεβδὶ βδοϊυίοη οὗ (ἢ6 

ἀϊβησυ!ν, ἀπὰ ἢ Οτ., Κη., δίερ., ΜΟΝ., δμὰ Ηδ. νὰ δάορὶ 11.---Ὁ}5] 

θ ἴο ΡῈ οοτγτγεοίθα ἴἰο Ὁ53, δπηα [δ Κβθὴ 85 ἃ ἤοὰη 1 Νο., Εὑτ., δίδρ., 

ΜΕΝ. δῃὰ Ηδ. ΤΠΕῚ οὗ υνἷπ ἰβ ἀπίγαηβιδίαθ]θ. 11 5ῃου]ὰ θὲ οχγηϊιθα 

85 8Δῃ ΘΟΓΙΓΟΓ (οἵ. 652), (ἙΣο Κη., στ., Νο., Ευγ., ΜΝ14., δ΄ῖερ. ἀπά ΜΟεοΝ.), 

ΠΙΘΉ, ἃ5 Κη. ἀπ ΜΟΝ. πᾶνε ορβεσγνεά, ἄγοβα ΕΥ̓͂ 8ἃπῃ δοοίδηίαὶ ἀου]πς 

οὗ [ῃε ξο] νης ν. Ὗε ἴῃυ5 οὈίδίη ἃ νϑσβα νν ῃ] ἢ ὈΥ ΒΌΡΡΙγηρ ἃ σορυ]ᾶ 

ἂἱ {πΠ6 Ῥερίππίηρς σοπίδίηβ ἃ 56 7165 οὗ ΠΟ ἢ5 811] ρονεσηδα ΌΥ 2 ἰπ ἼΦΠ. 
ΗΔ. τεραγαβ ἢΥΡῚ γϑη 5 ἃ 5]οβ5 ἰο {π6 σγεϑί οἵ πε νβ. θβοδιιβε ἰΐ 5ρ01]5 

[6 τμείγε. Ηδ ὑπηθοθβϑαγι)ν ἀ6η165 [Π6 Ψ ΠΟΪ]6 νϑ. ἴο Οἱ, 

18 (17) ΤῊΪ5 νεῦβα σοηίδίπβ πὸ Αἴθηδῃ. Α5 6]. ποίοϑ, ἴ 5 ἴο θῈ 

σΟΙΏΡΔΑΓΙΘΩ ἴη Πα τεϑρεςΐ ἢ απ. 219 Νὰ. οἱ 15. 361 [6. 1.318 κα] Ἐ)Ζ, 4.210 

Απι. δ' σ (Ἡ. 2655 281: 2 (ῃ. 23... ὙΠὲ ρῆγαβθε "5᾽ ὝΞΝ 21 5 ἀἸβίου]. 
Ιῃ ἱπίογργείηρ ἰΐ, [ηῈ Μαββογείῖς δοσθηΐῖβ πλυδὲ Ὀ6 αἰδγεραγάθα, Ὁ. 

ΡΙ., ΠΑ. δηα δες. τεραγά {15 85 ἃ ἰγδηβίδίίοη οἵ {πε σσεθκ κὰλον 

καγαθόν. Τμαΐ, ποννενοσ, νου] ΡῈ ΠΡ) 21ῶ. 20)6]., νγῇο 15 [ο]Ἱοιννοά 

Ὀγ Ὗντ., ΜΟΝ. 8πὰ Κῦ. (δξ4ι4πι, 3834), ποίδα (δὶ (ῃ6 οὔθ ρᾶγδ]]6] 15 ἴῃ 

Ηο. 125, Νὸπ ὙΦΝ γλνε “Ἰηαυγ ννῖο ἢ 5 51η.᾽ Α8. ἴπϑῦθ οδῇ ἈῈ πο 

βυβρίοίοη οὗ ὥσεοκ ἰμθυδηος ἰῃ Ηοβϑα, ἴΠ6 ρἤγαβο ἴβ ποῖ ἃ τες 5πι. 
- 00] ἰ5 ἃςς. οὗ {π|6, οὐ. Κα. δ23184. ὉΠ 15. δὴ δοοίἀδηῖ8] τα ἰββρα! Πης 
οὗ γῖ. ΟΥ. Ὁτ., αὦ ἰοο. δῖε. μο]άβ. {πδὶ 1ἰῃ6 νβ. 15 ἴῃ6 ψοσκ οἱ {Π6 

Ἐρίσυγεδη ρ᾽οββαίοσ. Ηδ. 4]5οὸ γτεραγάβ ᾿ΐ 88 ἴπΠ6 ψοσκ οὗ ἃ βθοοῃδγΥ 

μδηά, θαὶϊ 85 νγα μάνα ἱηίοσρτγείεα ἰΐ, 1 Ῥεϊοηρδ παίαγα!!ν ἴη [Π6 βεαυεηςα 

οὗ {πὸ ἐπουρῃι.---19. ἀ8), Ὀτνπ 53]. (ὦ πᾶς ἄνθρωποτ-εοτν ὅ5. ΤῊΣ ῥτε- 
Ααΐραηῃ τεδάϊπρ Δρρδγεπιν Ἰαοκεά (Ππ6 δγίῖο]α.----Ὁ"Ὁ3)] ἰβ δὴ Α5. Ὁγ 

Ατϑπι. ἰοδῃ ψοσά, ο΄. Α5. πήκαδι, “ Ῥοββθββί οηβ,᾽ “(γράϑυσα," 501. μεῖϑβε. 

Τί οσουγϑ ἱπ ΗδΡ. οπἱ]γ ἰπ Ἰαΐα οσκβ (105. 225 (Ὁ) 2 (ἢ. Σ"- 12 δηά ΟΟΉ. 

63), ἱπουρῇ σοτηγλοη ἰπ ΑΓΑΠΊ., 566 6... ΕΖτ. 68 γ8.---οὐοφη]ε “το 6ηι- 

Ροννεσ,᾽" μᾶ5 δὴ Αγδαιηδὶς οοϊογίηρ, ο΄. θη. 285. 48,. ὝἼὨδ οηἱγ Ηδθ. ραβϑϑᾶρψε 

ἴῃ ψηϊοἢ (ΠῸ6 πιεαπίηρ Δρρτγοχίτηδίοϑ 15 Ῥ5. 110135.---- ΜῈ} ἰ5. ἃ ροοά 6χ- 

ΔΙΊΡ]Ε οὗ {π6 σορυϊα, τ΄. (165.Κ: δι 41}. δίερ. δπά Ηδ. γερᾶγὰ {Π6 νεῦϑβε 

85 ἴῃ ψοσῖκ οὗ {πε ἰαΐεγ βαη. ὙΠΟΓα ἰ5 {Π|6 σον] ηοΐηρ γεάβοη ἤρου 15. 

ΤἼδ ΟΠΪΥ στοιπα ψνουἹά Ὀὲ {παῖ ἰξ πιῖρῃϊ θὲ τεραγαθα 85 ἃ ἀουθ]εῖίε οὗ 

{πε ρῥγεοβάϊηρ νεγβα, θυΐ (Πδὶ ἰ5 ποί ἴπ [15 σᾶ586 σοῃνὶποίηρ.---20 (9), Π)9Ὁ} 

185 ᾿ςδιιεα ἱπίογργείογβ πιῦςἢ αἰ ου]ν, ἀπά Ὅτ. νου] οπηθηα ἴο 2». 

ΤῊΣ τοοῖ "2" δ μὲ (1) "2, “οσσυργ᾽" (Αγ. 'αμᾶ, ὅυτ. πᾶ), οὐ (2) 

2», “Δηϑννεῖ. Εν., Πὲε]., Νο., Νντ., δὰ ΜΟΝ. ἴίακε 1 ἔτοπι {π6 

Ιαϊΐογ τοοΐ, Πε]οηρ, ϑῖθρ., ΝΝ 14. ἀπά Ηδ. (τ΄. 1[8Β1.., ΧΊΧ, 71) ἔτοται ἴμ8 

ἴογτμεσ. ΜΕΟΝ. ποῖεβ. ἴμαΐὶ ἴῃεῸ τεδαάϊηρ οὗ 6ὖ περισπᾶ αὐτόν-ε: Ὑ}}Ὁ, 

ΜΉΐςἢ ννᾶ5 ἴῃς ργτε- Ααίρθδῃ γεδαϊπρ, θυΐ [4115 ἴο δεὲ {παΐ [Π]15 ΒΡ) 1ε5 1ῃ68 

ἀεϑίγεοα οδ]δθεῖ οὗ ἴπε νεγ, 50 ἰῃαΐ 1ξ ννγεὲ (ᾷκε {π6 νεγὴ ἄγοπι "9 (1) 85 

(ὦ δηὰ Ἡ Ῥοίῃ ἀο, ννὸ πεεὰ ἴο δκε 0 ἔυγίμεσ σθδηρσεα ἴῃ ἴΠ6 ἰοχί δηά 
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οδίαϊῃ [ἴΠ6 πιοβϑί βδιιβίδοίογυ βεῆβθο. [Ἃ}ἢ {παὶ οδϑ86 ΓΤ» 15 ρσοῦρδθϊὶν δῃ 

Αγπι. ἰοδὴ ψοσὰ (Β08.). Β1ἃ., ἰπ 181,., ΧΙΧ, γ1, ρΡγσγοροβεα ἴο διηθηά 

ἴῃ δοοοσά ψ ἢ Ἡ ἰὸ 15 πποῶς, 8ο ἰμαὶ 25 σοι θὲ τῃς οδήεςι, θυΐ ὦ 

5. ἃ ΤῸ Γἢ ΟἹΑΘΥ δ ποσὶν, 115 σεδαϊηρ 15 ΒΙΠΊΡΙΟΓ δπα σίνεβ ἴῃς Ὀοίϊογ 

56η856. [15 αἷἰϑο βιρρογίβα ὃὉγ 3 δπὰ Ά. [1 νβ. 17 8 ρεῃυΐηθ, 851 Ρ6- 
Ἰίανβ, 1 σᾶγγίθϑ 1 11 (Π15 ν8. Ηᾶδ. δπα δίερ. ψτοηρΡ]Υ τηάκα (15 ἃ ρ]οβ8. 

6ι, Φ᾽}] 15 βενεσγαὶ {ἰπ|65 υ564 Ὀγ Ο. (48 512 8:4 δηα τοῦ) ἴο ἰπίσοάῃος ἃ 

Πανν ἰορὶς ΟΥΓ Ἔχϑῃρ]ςθ, Ὀυΐ ποῖ ἰννᾶγϑ 50 564; οὗ. 86, ἀΠα ΡΕΙΠΔΡ5 231. 
Ὧγ. ποίΐθϑ ἰῃδΐὶ 2. Μ55. δαα αἰϊογ Πρ], ΠΣ, ἃ5 ἴῃ κἱ2, πορονο 2 ΞΞ 

“ΡῈ ρτεαί,᾽ 2:6., “ἤδανυ ὑροη᾽"; ο΄. ἰ5 υ586ὲ ἴῃ 85.---ὦὡ. Ὁ.03)], 5866. οἡ 

δι᾽» (18) ----Ἴ}}} Ν}. ὙΘῊε 50 ΠΧ 15 ρΡ]εοπαϑίϊς 85 'ῃ ἢ. 3035.---Ἴ Π] ΠᾶῪ ἴῃ ΓΟΓΙᾺ 

Ὀδ6 οἰ ΠΟΥ 85 ἃ νΌ. ογ 8ὴ δά]. 2926]. ἰδ καϑ 1ἴ πεγεὲ σὶρ ΠΥ 85 δη 864]. δηὰ 

ΠΟΠΊΡΑΓΟΒ Σ 5. 21|61 Κ. 2 ΡΥ. 123.--ῷνν 5 ραγίϊῆνε αἰΐοσ Ὅπ, οἱ. 

6. 62 δῃὰ Κῦ. ὃ81.---Ἰ2}}] “Πἰτηβο},᾽᾽ οὗ. 25. ΒΏ8 .---- "22)] ογα μα γῖγ 
“Τογείρηον," Ὀυΐ 45. Οἴηβ., ντ., Ν]. διὰ 516ρ., 11 ΠΕτα ϑἰσπὶῆοβ οπα οἵ δη- 

οἴποῦ ξδπι}}γ---ποῖ ἃ τεσ] Πείγ.---- »ν 3]: “ἐνὶ ἀΐβεδϑθ," 15 ρβεου]αγ. 1 

[Πε τεδάϊηρ 5 σεηυΐης, Ὁ. πιυϑί πᾶνε νᾶγεα {πε ἰεχὶ Ισοστὴ δ᾽2 ρυγροβεὶνυ, 

ΡΟΓΠᾶρ5 Ὀδοαῦβε ἢῈ γεραγαθα [Πς (Πἰπρ 1π ΠΪ5 τη α 85 δῇ ἱποῦγδθ]ε ἀ15- 

6836 ἰῃ Πυϊηδη Δῆἔδὶγϑα (οῦ. τ ΟΠ. 2112, ν ὨΙΓἢ τᾶν μάνα Ὀδεη ἴῃ 5 πηα). 

Ηδ., ἔοσ τηδίγίςαὶ γθαβοηβ, τεραγάβ ΠΝ 5] π΄ ῬΟΙῊ ἰΐ5 ΟσοΌΓΓΕΠοΘβ ἴῃ 

(Πἷ5 νβ. 85. ρίοββεβ; δ5ο ΝῊ »Ὰ Ὁ πν Ὁ32) ἢἹ.---ϑ, ὉΝ]7ΞΞ “δ που," σ΄. 15. 
118,---τ ΠΝ Ὁ] σαγτίθϑ ὑνὴ(ἢ 11 ἀὔίεσ δον (ῃς ἰάδα οὗ Ὁ.)2, ο΄. τ 5. 2. ὦ, ὃ 
ἃηὰ Ἀ Ξυρροτί ΜΎΤ. ἰπ 115 τεδάϊηρ, ψῃ16 Ἦ, ὦ δπὰ ἘΞ ΞΌΡΡΙΥ 5.2. 
ΗΙϊ. ἔοϊοννα ἴπε Ἰαϊίεγ, Ὀὰΐ τηοϑδὲ σεσθηΐ ἱπίεγργείογβ ἰακα 1 ἃ5 ἀρονδϑ. 

--ΓΊ Ὁ], ἂ5. 6]. οὔβεγνεϑ, 15 ἱπίθγομαηρεαῦὶα ὙΠ ΠΣ Ὁ), οἵ. 

11 Δη6 Νέα. 930. - 5ε}πη5, ἃ5 τ. ποίβα, ρ]εοπαβίϊς, μθυὶ Κό. (δ387Κ) 

Γερᾶταβ 1ἃ ἃ5 δὴ ἠεγαίίἧυε οἵ ὈΝ. ὍὭγτ. {1 ηΚ5 {Π6 ογρῖπδὶ τεδαϊηρ τᾶ ΥῪ 

Ὦανα Ὀδεη γ»ῆν Ὁ). Οπὲς ἰ5 ἰεπιρίεα ψἢ Ηδ. ἴο τορασὰ γυπυϑ 2 

258) δ5 ἃ ρίοββ, ἴἴ βεεβ ϑοῃ ἃ ταρεϊοη, θυΐϊ ἃ5 ΜΟΝ. οὔϑβεσνεβ, 

ἰΐϊ τᾶ ἤᾶνα Ὀδεη ἰηβογίθα Ὀγ Ο. ογ ἐπ ρῃαβῖ5. [ἢ ἰαΐς ΗδΡ. {(Πϊ5 νου ὰ 

ποῖ θὲ βίγδηρε.--- »2 Ὁ], ψ ἢ 10, οὐ. 15. 661ι,--ονῦ πΓ ὦ ΩΡ Ὁ]. Ηδ. 
Τορατα5 1 ἃ5 ἃ ρίοββ. ΒΥ εἰτηϊπαίϊηρ [5 δηα {ῃ6 ρ]οβ5 τηθπίϊοηθά 

ἅΡονε, ες πδῖζεβ ροείγυ οἱ 1. 126]. δηὰ Ρ]. {π|πὶς {παῖ (ἢς νβ. γείεϑ ἴῃ 

Ραγί ἰο Αγίαχεγχοα Μειῆποῃ, ῆο 84, δοοοσαϊηρ ἰο [υδῦη (Χ, 1), τας 

8005 ΟΥ̓ νΔ͵ΙΪΟΙΙ5 σΟΠΟῸΡΙΠ65, Ὀ651465 (γε Ὀεροίίθη ἴῃ ἰαννῖ] Τ]ΔΥΓΙΑρΡΘ, 

Δα ἴῃ ρᾶτί ἴο Ατίδχεγχοϑ ΟἿἤβ, ῆο 84 πο Ὀυτγίαὶ, Π]5 θοᾶν Ῥεΐηρ 
(γον ἴο ἴΠ6 οαΐθ. ῬΟΘϑίΙΥ 50Π16 βΌςἢ 4165 Ποδίϊηρ [πγουφῃ {πε σαη- 

ἴυγίο5, ἱπβποποθα Ο.᾽5 Ἴχργεβϑίοη. Οτσ. ἴδκεβ {πε 1αϑί οἰδιιϑα ἴο τεῖεσ ἴο 

Ἡγτγοδῆιβ 11 (οὕ. 705. 4π|. χν, 62), θὰ [ῃ15 15. δὴ 1416 ἔδπονυ.----4. ἸΌ}], οὐ 

8. γα θηί γε Ἴ5᾽, οὐ. 1.1. ο᾽Ὑ 1 5. 243: 5. 147 Ῥ5. 72:1.---δ, ΦΦ] εἶβε- 

ἍΜ ΠΕΓα πη ΟΟΉἢ. 65 16 δτγίϊο]ς, θαὰϊ 15 ἔγεα ἀ ΤΥ 864 ἴῃ ΒΗ. νϊϊμοαυὶ ἰξ, 

ο΄. 78. 3135 4312 ΕΖ. 4217 70. 210 4156, εἴς. ---ῦν ἢ ΦΌΦ ] Ξε Ἣν πν οἵ 700 

, 3.5.-6.}}}} [5 σοηϑίγια ὈΥ 5ενεγαὶ ἱπίεγργείεγ πΚκὸ πν Ἢ, 85 ρονογηΐηρς ΦοΖ, 
Σ τ δ 65 1 ρονεσῃ ΠΣ, θυ ὙΝ1α. 15 τῖσμὶ ἴῃ ἰακίηρ ἴἴ ἴῃ [Π6 56ηβε οὗ (8 



ΟΡΡΕΕΘΘΙΟΝ, ΘΕΘΡΟΤΙΘΜ, ΕἸΓΟΗΕΘ [(Η. δι-69 135 

1,αἱ. σαρδγετεε “το αν Κπον)εάρε᾽" οὐ “ ἀϊβοογηϊηθηΐῖ," οὗ. 15. 449 4:10 
5610 Ῥε, γ223 8.25 ἀηὰ 700 132.-" Π)], ἃ βερῃοϊαίθ ποι ἔσομι 1), 15 με] ἃ ΌΥ 

50Π16 ἴο Ὀ6 υβϑ66 ΠΕΙδ 85 ἴῃ {Π6 5εῆϑ8ε οἵ “"Ῥείίοσ,᾽ δ5 11 ἰβ 'ἴ νο ραββαζθβ 

ἷἴη {ῃ6 Ταϊπιια (τύ. 14. 8860), Ὀὰΐϊ δ ΜΟῸΝ. οὔϑβογνθβϑ 1 πιιδὲ να [ῃ6 

58 ΠΊ6 ΤΠ Δηΐηρ᾽ ἃ5 ἴῃ [00 3:17 ἃ5 νν.6}}] 8ἃ5 ΟΟῇ. 45 δῃηὰ 9}7.---τῆτ. . .. . δ, σ΄. «ἢ. 

3198η6 Κα. ὃ48.---12}1, ὙΤῊ]5 υ86 οὗ 10 15 ΝΕΓΥ σοπΊηΟΠη, ζ΄. τ 5. 24} 5. κα )ὅ 
ἩΡ. 42:5.---6. τὴν (ξεὺ ΞΕ 1 Ν) 15. δὴ Αγδπιαῖβπὶ (τ. 84. 480). Τί 

ΟΟΟΌΓΒ οἰβανῆεσαε ἰῃ ΒΗ. οηἱὺ ἴῃ Εδβὶ. γ.. (Οὗ. ἈΝ, ΕΖ. 36 δῃὰ Κῦ. 

δ 200οΥγ.---Ὁ})8}}}, {π6 ἀπ 1-Ξ- “᾿ἔννο {ἰπ|65,᾿᾽) 15. υϑΈ 4} ἀπάἀοτϑίοοα ἴο ἀἄουθ]α 

1Π6 ρῥγεσβαϊηρ πυιηεγαὶ, θαΐ ἰῃ 15. 3036 γε πᾶνε ἴῃ6 δηδίοροιβ Ἔχ ργδβϑίοῃ, 

ΠΡ, ]ς ἢ ὦ ἐχρ απ ἃ5 εαὰ8] ἴο 343, 1.6., χΧ. Βᾷἃ., ψΒο 

ΘΙ ΓΔΉΡΕΙΥ δϑϑῖρηβ ἴῃς νϑῖβαὲ ἴο ἃ ροββαίοσ, γαε᾽θοίβ-τνθ] δέοι ΠῚ ἃ5 

ἃ 511} Ἰαΐεσγ ρίοββ, θαᾳϊ με τηΐϊββοβ ἴΠ6 ροϊηΐ οὗ Θομεε ἢ 5 ἰπουρσῃΐϊ. [Ιἰ 15 

ΟὨΪΥ {πε τηδη ὴΟ 85 δα πο επ]ουτηεηίΐ ἰη 116, νοβα ἰοΐ 15 νγοῦβα (ἤδη 

(Παὶ οὗ ἃ [1ξ6]1655 Ταἴὰ5. ὙΠεστα ἰ5 ἃ 1ἰπ|1 ἴο Ο.᾽5 Ῥεϑϑι Π15Πη1.--- 10] 

τείεσϑ ἴο {πῈ Ἂπ)ογιηεπίὶ οὗ 1ἴξε, τύ. 97. ὈγρΌτε διν, οὐ. 919 ἀπὰ 118. 

---ὐ2η]Ξ “ Ῥοίἢ,᾽᾽ 566 οἡ 2"".---ἴ. ΜΟΝ. δπηα Ηδ. τεραγὰ [ῃϊ5 νεῦβθ 85 ἃ ρ]οβϑ, 

Ὀυϊ 1ἰ ἢ 50 βαβϑὶν ες ἱπίεγρσγείςα ἴἰο δὲ δαυγγαῦὶν ἱπίο ἴῃς οσοπίεχί, (μδΐ 

1 {Π1πη1 να βῃου]ὰ 80 ἱπίογργεί 11. 1ἰ ἰ5 ἔγὰε ἴῃς ροείίςδὶ ἴοστα οὗ ἰῃς 

βδυϊηρ βιιρρεβίβ ἃ ργόνεγρ, Ὀυΐ 1 15 ἃ Ῥσόνεσὴ 50 δρρτζοργίαϊε ῃδΐ 11 πᾶν 

ψν 611 θὲ ἱπίγοάυςοα Ὀγ Ο. Πἰπ1561{.--δῖν)] ΤὍΤῆδ ἀγίϊο]α 15 ΌῪ πιοβῖ ἱπίοσ- 

ΡΓΕΐογβ ἴακεη ἴο ΡῈ {πε ρεπεογὶς αγί., θὰ: (ἷη5. 15 τίσ ἴἰπ τεργαάϊηρ ἴἴ ἃ5 

1ῃ6 γί. ννῃο ἢ τοίου ἴο ἃ βυ]οοΐ τασθητ]ν ἱπιγοάυςεα (8. δ21(4)). 

Ηδετγο ἴὰ τϑέθσβ ἴο [86 πιδὴ πιθηςοηδα ἴῃ ννβ. 3 δηά 6, πὸ νη νὉ Φθ25] 

ΠΟΥΓΓΟΒΡΟΠαΙηρ, ἴο ὕΏ ΨὉ ΝΟ ἼΦῸΣ οὗ νβ. 3.--τ-ο 55], ποῖ ἴο 6 ἰδκδαὴ ψ ἢ 

Ζὃ. ἀηα Νο. ἱπ σοηΐγαβί ἢ 05), ΠΟΥ, ἃ5 ϑοῖηθ ἤᾶνε {πουρῇϊΐ,ΞΞ “δεςοσγά- 

ἴηρ; ἴο 5 ΠΊΘΑΘΌΓΕ,᾽" ΟΥ “Ῥγορογίϊοπ᾽ (τ΄. ἔχ. 12’ ὅση. 4)}3), Βαϊ ἴῃ 115 

ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ τησδηΐηρ. [1 ἰβ υϑεα ἴο τεργεβεηΐ 4}} {πΠ6Ὲ σοηβυμπιρίνε ἀ6ϑῖγαβ 

οἵ 8η ἱπάϊν!ά4]. ΤῊΣ τεδάϊηρ οὗ 5, Ἠ δπαὰ Ζ:---Ὑ05}8---ἰβ ἃ σοτγυρίίοη. 
---Ὁ2}} 15 οσοπορϑβῖνε, τύ. Κῦ. δ373}.--Ἀὔὐὸ}]ΞΞ “δρρεϊε," οὖ 15. κ" 

205 ΡΥ. 1635, 4150 ΕΠ μἰϊη, 41. Ἰῃ [Π15 ἰαίίογ ραβϑβϑᾶρα ΠΡ" 25): “ροοά 

ΔρρΡείϊε," 58ε6 Β8.---ὃ. 51᾽1ερ. δϑϑίρῃβ [Π15 νεῦϑα ἴο ῃἰβ Ηοζπα ρ]οβ- 

βδίοσ, πα Ηδ. Ὀσγεαῖκβ 1 ὉΡ ᾿πίο ἵννο ρίοββϑ, θαΐ θοῇ βθϑπ ἴο ἰδοκ 5υἢ- 

οἰοηΐ νναγαηῖ. [{ δῖ5. ψε}}] ἱηῖο {πΠῸ60 ἀενεὶορηηδηΐ οἵ ΟοΠο θ᾽ 5 {Π6πι6. 

Οἰπ5., ψ ῃοη Ὦγ. ἔο!]οννβ, νου] ΒΌΡΡΙΥ 2 Ὀεΐογε 9») ἔγοπι {πε Βγϑί 

οἶδυβο, ἀπ τηδῖκε {πε τπηδδηΐϊηρ, “ηδὶ δαἀνδηΐαρε δᾶ5 ἴῃ 6 ῬΟΟΥΓ ΤὭδη ΟΥΘΓ 
οὔθ Ψῆο ἱκπον5,᾽ εἰς. )εὶ]., Υσ. πὰ ΜονΝ., μονδνοσ, ἴακε γὴν 895 

δὴ αἰγὶ θυῦνε νιπουΐ {πΠ6 ατί. 126]. σοιηρασοβ 5. 14310 (Π2 2 ἽἼΠΥ), 

θυΐϊ 845 Βσ. ροϊηΐῖβ ουἱ (Ῥ581γη5, σά ἰος.), [ῃ6 ννογάβ σὲ ἴδκδεη ἔγοιῃ Νεῆ. 

939, Πεῖα ΠΩῚΘ Πᾶ5 {Π6 τί. [{ 15 δαβϑίεσ ἴο αἰβγεραγά ἴῃς ροϊπίπρ οὗ 

ΜΤ. δά βξίρροβε πὲ ")}5] 15 ψ τ βουΐ [πὸ τγί., (μη ᾽ν σαπ δὲ αἰἰγίθυ- 

εἶνε ψιμουϊ {πΠ6 γί. α]ϑὸ (τύ. Κῦ. ὃ4ι 1ς).---Ἴ 555], ἴογ {ΠῸ ϑδἴγοῃπρ ἰπΐ. 

ἰπβίοδα οἵ γπϑῦσ, τ΄. Εχ. 319 ΝῸ. 22:3: 4 ΤῸῦ 3433.--- 5] 15 ποῖξξε “1ε (Κη. 

ΗΙ., ΝΝ114.), θὰὶ “Ἰἰνίηρ ̓" (50 Οἴη5., Πε]., ντ., ΜοΝ., Ηδ.).---9. 5.}ο)- 
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815 Αἰ ΕἶοΓ 45 ἴο {π6 σε ]Π 6 Π655 οἱ (Π15 νβ. Ηδ. τερδγαβ 1ἰ ἃ5 Ο.᾽5, ἐχοθρί 

1ῃς νογά5---ϑτι ΠἸ Ὁ2]. δίερ. διἰγιαΐεβ {πε σουρ]εῖ ἰο Ο1.--ἷ5 Η οζηια 

σἰοββαίου---ηα [ῃς ἰαϑί οἰδβα ἴο ἢὶ58 Ε'. ΜΕΟΝ. αβϑίρῃβ 1 ἴο ἢΪ5 ῥγο- 
νογ141] ρ]οββδαίογ---ἰῃς ρᾶγί ψΠ]Γ ἢ 516. διίγ θαῖθ5 ἴο 5, θυϊ τεραγαϑ 

1Π6 ᾿αϑί οἰδυϑα 85 ζεπυΐπθ. Αϑ ἴῃ {πε ς56 οὗ νϑ. 7, 1 νβ. οἂ 15 ἃ ρσονθγῃ, 

ΨΥ ΠΊΔΥ ποὶ Ο. πᾶνε ἰηιγοάμποσα ᾿ἰ ΠΙΠΊ561{ }---- Ὁ} ΠΝ] 85 θθθῇ σομη- 

Ρᾶγοὰ ΌΚ ΠΔΠΥ βομοΪδῦβ ἰο Ῥ5. 355} (τη. 35, εἰς., θαΐ [Π6 σοι ρδγΒΟἢ 5 ἅγαὰ 

ΓΟΔΙΪΥ ἱπαρί.--- ΠΝ 0] ἰ5 Πεγα υ566 ἴο ἀδηοίε [Π6 ρόνεσ οὗ βεοῖηρ 8πα εη- 

Ἰογίηρ ἃ πιεδηΐηρ ΠΟΙ 15 ουπα ἴῃ ἰδίς Ηδρ. οηἱγ (τύ. ΒΒ. φορὈ). 

1 οσουγβ ἀρδίη ἰῃ ςἢ. 11 δηὰ ἴῃ γορια, 740 (ς΄. 78. 8340) ἰπ {Π]15 5656. 

--Ἴ9Π], ἀραΐη {πε βίτοπρ ἔογγῃ οὗ {πε ἰῃξ. 85 ἴῃ {πε ργδοεαϊηρ νβ8.--- Ὁ) 951 
Ξ ἐννδηεγίηρ οὗ ἀεϑίγα. (Οομίραγα ῥεμβασμὸς ἐπιθυμίας: “τονϊηρ οὗ 

ἀεβῖγε," ἱπ Ῥ ἰβ4. 413. δ πὶ Ὁ2], εἰς. 15, 16 τῆς δγϑί Ρᾶτγί οἱὗ {πὲ νϑ. 

Ὀς ἀϑϑίσῃοα ἴο ἃ ρ]οβϑβδδίοσ, 5814 οἵ νβ. ὃ. 1ί, ποψενεσγ, (Πς ἢγϑί ρᾶγί οὗ 168 

ν5. Ο. ἰπβεσίεα ὨΙτηβοὶ, 1 ἀρ 65 ἰο {Πε6 γοδπιηρ οὗ ἀεϑίγε. 

61... ῬΌΠΥ Π18η δραϊπβί Εαΐε. 

10. ΤΠδΐ ψ ΠΟ ἰ5, [15 παπλα ἢ85 δγεδαυ Ὀδθη ς8]164, δἀπὰ 1 ἢ45 Ὀδθθῃ 

Κηονῃ δὶ πηδη 15, ἀηα ἢς Ψ}1]} ποί Ὀ6 δ0]6 ἴο ςεοπίθπα ψ ἢ Ηἰπὶ τ ΠῸ 

5 ϑίγοηρεγ ἰῃδη ἢθ. 11. ΕῸΓ ἴΠ6γῈ ἅΓῸ ΓΔ ΠΥ ΟΓα5 ἡ ὨΙ ἢ ἰπόγεᾶβα νδηϊΐυ. 

Νἢδἱ δἀνδπίαρε μδ5 τὭδη 12, ΕῸΓ ψγῃο Κποννβ Πδὶ 15 ζοοα ἔογ τηδῃ ἰῇ 

1ε, ([ἢ6 πυμαθοσ οὗ ἴῃς ἀδγϑ οὗ ἢ15 ναϊη 116, ἔογ δ βρεπαᾶβ {ποῖ κα ἃ 

βῇδαάον : ἴοσ ΨΟ 5}4}} (611 τῆδη ννῆδί 5}8}} θὲ δίεγ ῃϊπὶ ὑπάοσ {Π6 δὰ ν 

θΘι., 7|5 παῦης πα αἰγεαάγν δέον οαἰϊε]. Τὶ Ὧδ5 Δἰγεδαυν οχιϑίθά. 

ΤΠΗΘ Ρῆγαβα 15 ρΡευῃαρβ ἱηῇπθηοεα ὈγΥ [Πῃ6 Βδρυ]οηΐδηῃ, ἴῃ ψνΪοἢ 

“0 ΠΔΠ6 ἃ ΠΔΠ16᾽ 15 ἐαυϊναίεηΐ ἴο βαγίηρ ἰδὲ ἰῃ6 (Πϊηρ παπηθά 

οχίϑίβ.. θη, οἱ (86 ορεηϊηρ οἱ [ῃῈὲ ΒαδυἹοηΐδηῃ (θδίϊοῃ 

Θρίς, (ῃ6 Ροεῖ νυ θηθ65 ἴο γείθσ ἴο ἃ {1π|ὲ Ὀεΐοστε (ῃ6 δχιβίθπορ 

οὗ {ῃ6 μδανθῆβ δῃά [ῃς θαυ, ἢς ϑᾶγϑ (5εῈα Κιηρθ ϑευόη Ταῦίοίς 

οΓ Ογεαίίοη, 1, τὴ): 

ἌΝ ΉΘη ἰη (6 Ποὶρῃξ ἤδάνθη ννᾶ5 ηοὶ Παηηθδα, 

Απὰ (ἢδ εαγίῃ θεπϑαίῃ αἰ ποὶ γεὶ θδδ, ἃ ΠδΙη6. 

ΟἿ. αἶϑο 15. 40"5.---1ς μας δόοη κηοιθΉ], ἴ.6., Τογθκῆοννη, δηά 50 

[ογθογάδ᾽ ηθά.--- 6 «ΟἿ μοί δὲ αὖος ἰο σοπίοηά εὐἱ ΗΠ 4], νι ἢ ὨΪ5 

Οτγθδίοσ, ῃο ογάδι πϑα ἢϊ5 ἰαίθ. ὍΤῆα πουρῆϊ οὗ (ἢ6 νϑ5. 15 ΒΙ ΓΔ 1]ΔΓ 

ἴο ἰπαΐ οἵ 15. 45 46:9 δΔηά Βοχη. 939.---11. ἍΤ] αΉν τυογάς ευἱνεῖ ἴη- 

εγθα56 να]. Α5 Ὁ ε]. 5ανν, [ῃ15 το ίθιϑ ἴο {πῸ ““σοηίδηίίοη ᾽᾽ ΒΡΟΚθη 

οὗ ἰῇ νβ. το. εἰ Πὲ}|2ΖΘοἢ δπα τρί πο ἰΠαΐ (Π6 νεῦϑα σοηίδϊηρά 

ἃ Ταίεγεηςσα ἴο [ῃ6 αἰδραίεβ θεΐνεεη (ῃ6 ῬΠΑγβεθβ, ϑαάάμποθοβ ἂῃά 
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Ἐββθηθ5, ἃ5 ἴο ἢονν ἴα [αΐε σοηίγοὶβ (ῃη6 δοίίοῃϑβ οἱ πηθη, ἴῃ 6 ῬΠδσι- 

5665 σοηίθπα!ηρ [Πδἱ 1ἰ σοηίΓΟΪ5 ϑοπηα οὗ {ΠΕῚΓ δοίίοηβ, (ῃ6 ϑαάάμοθοϑ 

(Πδΐ 1{ σοπίγοῖὶβ ποης οἱ ἰῃδηλ, ἂδηα ἴῃς Ἐββθηθϑ (ῃδΐ 1{ σοῃίΓο 5 4]}} 

(ϑεε [ο5. 4“ππ||. ΧΙ, 59; χη, Ὁ. 4 δηα ΒΤ. 1ἱ, 8). Τὸ νβαδΐ οχ- 

[6ηΐ [Π656 ἀἸἰδρυῖθϑ ΕΓ Ὲ σΔΙΤΙΘα Οἡ ἃ 5 ΘΑΥΪΥ 8ἃ5 (6 {ἰπη6 οἱ ΟΟΠΕΙΕ (ἢ, 

Βονγανοσ, ΜῈ ἀο ποί Κπον. νε σδηποί οἰθαυν ἱγᾶσα [ῃ6 βϑοῖβ 

τη ηἰοη6α ἰῃ ἢϊ5 ἰπ6. ΟΠ ΘΙ θιἢ πηδϊηἰαὶη5 (Πα μλδη 15 580 ροννοῦ- 

Ιε585 ἀραϊηϑδί ἢἷἰβ Ογϑαίου (μὲ αἰβοιιβϑίοη οἱ (ῃ6 τηδίίου 15 [ὰ{1]6. 

--ἼἸμαὶ αἀναπίαρο μας ἨιαΉ]}, ἴθ ἰδ Ρουθ 655. ροϑβί[ἰοη.---12, 
γῆο ἄηοιυς «ὐ"αΐ 5 ροοά 07 πια)]. Τῆς ροβιἷνε αμοϑίϊοη 5. ἃ 

πορδῖϊνα δϑβουοη. Νὸο οὔβ Κηοννϑ νηί 15 γθα !]ν ροοά, ἴοΥ ΡοΟΥ, 

ῬΟΒΘΘβϑίοηβ, 56ηϑι141] β)]ουτηθηΐ, δηα ννϑάοιῃ πάνθ Ὀθθη ϑποννῃ ἴο 

με νδηϊίγ.---ΤῊιο πμγηδον οἵ ἐμι6 4αγ5 οἵ ̓ ς ναΐη [176]. ΓῊΪΒ Γουλὶ η45 

[η6 τοδάδσ οἱ (ῃς νεσγαϊοΐ οἡ 116 ψ ῃοἢ ΟΟΠΘ]θίῃ Πμᾶ5 ταρθαίθαϊν 

ΓθδΟἢ64.---ἰὐκε α ςΠαάοιυ]. Τῆς μουρῃξ μὲ υπηδη 116 15. ἃ5 

ὉΠ δίῃ 4] 8ἃ5 ἃ βϑῆδαονν βη45 ὄχργδβϑϑίοη βθνοσαὶ {ΠΠ265 ἴῃ (ῃ6 

ΟἿ., ἂβ. τ (ἢ. 29:5 700 89 5. το ῖ! δηά 144. Ρ]. οἰΐθ5. δὴ 

Ἔχργοϑβίοη οἵ (ἢ6 βα πΠΊ6 βθη  πηθηΐ ἴγοπ ΘΟΡΠΟΟΪΘ65: 

Τὴ ἰῃϊἰς 1 566 (ἢδΐ να, 411 νὰ (δὶ ᾿ἰἴνθ, 

Ατὸ πὶ να οῃμδάονσ, πϑυθδοίδηί αὶ ἀγα πΠ5. 

(4)αχ, τ27 7.) 

ΤῊς (Πουρῃΐ Ἔχργοϑϑθα Ὀγ Οομε δίῃ ἰ5 σαίμοσ ἰΠαΐ Ὠυτηδη [16 Η1|5 

πκὸ ἃ ϑῃαάονν. [Ιΐ 15 ΠΊοΟΥα ὩΘΑΥΪΥ ἀΚίη ἰο οἢ. 8:15 Τοῦ 142 5. 

1ο933.--Ἴ  μαΐ 5Παϊ δὲ αὐον [91]. ΤῊΣ υποογίαϊ ιν οἵ (ἢ αΐυγα 

ογδαίθϑ ἃ ραγί οἵ ἴῃς αἰ Ππου]ίγ οἵ (6]]Π1ηρ νμαΐ 15 ροοά ἴοσ τηδῃ. 

610, “Ὁ Ν], 1.6., Μῃδὶ βοσγί οὗ ογεδίυγε πιδῇ ἴ5, οὕ. ἔχ. 14,3, Ῥευῆδρϑ5, ἃ5 

ΤΥ. [πουρῃϊ, (6 ννογάβ ψεγε 5Βῃαρεα ὈῪ ἃ γεπλϊηϊβοθηςα οὗ (τη. 68, ΝῊ Ὁ}}3 

Ὑ2.---ον 1.10], υϑεὰ ἴπ (6 5επ86ὲ οὗ 35), ὁσοῦτγβ ΟὔΪΥῪ Ποτὲ (οὐ. ΒΏ8. 

1020), ἰπουρῇ ἸγΏξε ΡῈ δἱ βίγε,᾽ Τσουγβ ἴῃ 2 5. 1οῖθ, ὙΠὲ πεδγεϑί 

Ρᾶγδ}16] ἰβ ἰῃ (τ. 683, (πουρὴ πόσα ργορδῦὶν {πὸ οτἰρὶηαὶ γεδάϊηρ αἸὰ ποῖ. 

ςσοπίαίῃ 171) (ο΄. ΒΏ8Β. 1920). ΤΥ. τπουρμὶ (ῃἰβ τεχὶ δὴ δ᾽! υβίοη ἴο 

ση. 1 (Πδὲ δα Ὀδδϑη Ἴσοττγυρίεα ἱπίο 115 ργαϑθηΐ ἔοσπὶ ὈΥ {πε ἰἴπης Ο. 

ψτοΐθ, ΡουμΔρ5 ΤΥ. ννᾶὰβ σὶρῃῖ.- πῆ ῬΠ], Οὐ. ΩΦ 15 ΡσορδΌ]υ, 85 

Ὁγ. σοπήἠεοίατες (πὶ Κιι. 5 ΒΗ.), ἃ εογτγυρίίοη οὗ ἢ)ὴ)Ὺ νηηφ, οὐ. δῸ» Νιπν, 
ςἢ. 223. ὅϑοπῖς ἢδᾶνε ἴδῃ {πε Κι. 8ἃ5 ἃ ΗΙρῇ., θυΐ {παΐ 15 ποῖ 580 ργοῦδθίε, 

8ἃ5 εἰβεννῃεσε 115 ΗἸρΡἢ. ἀοθβ ποίΐ οσοὺγ 'ῃ ΗδΌ.---ἢ ἢ} 15 δὴ Αγδπηδίβιη, 

ο΄. Ὧη. 249. 412. ,χδ Δηά {ῃ6 οσορῃηαῖΐες 50γ1.---ἱ:ο Ὁ) 2] ννὰβ ἴδκεὴ Ὁγ Κη. 

δπα (Ἰη5. 85 “{Ππϊηρ5,᾿ 85 ὦ τακεϑ ἰϊ, θαι ᾧ, Κ, Ἡ ἀπά Ἄ, ννϊςἢ γεπάοσ ἴΐ 
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“γΟΓα5,᾽᾽ ἀγὰ ΓἱρΕΠΥ ἐο]]οννεαὰ ΌΥ πιοβὶ στοσεηΐ ἱπίογργοίοσβ. Οπἡ 52 Π]), 

ο΄. Κὸ. δ8218..ὡ ἢ δααβ αἴίογ ἰῆες ψογάβ οὗ ΜΊΤ.. ἰῃ (5 νβ. μαἼογα 

56 φμεγεγέ (ΞΞ ἢΡῸ ΦρὩὉ (. Ἐβπι. 9ο39). Ζαρ. (Κολιοίοί, ἡ. 14) [1 η 15 

1Π41 (Π6 τηδίγο πηδ κο5 1ἴ Πεσαββαγυ ἴο δάορί δὴ εαυϊναϊοηΐ ἴοῦ ἴῃ 656 ννοσγαβ 

οὗ Ἦ,, το 411] ουἱ (6 ᾿ἰπ6θ. ΤῈ ννογάβ ἂγὲ 8η δησϊθηΐ ρ]οβϑ ΞῈΡΡ]16α ἴο 

ΓΕΙενα ἃ ΒῈρΡροβθα δργυρίηθβα ἰη ἴπΠ6 βεηΐθηςθ, Ρυΐ {Πεὶγ ἀῦβθηος ἔγοπι 

811 ΟἾΟΙ νογϑίοηβ δἰ(ἰθϑίβ ἰῃδὶ (ΠΥ ψεσα ἃ ἰδία δα ἀϊτοη ἴο [Π6 ἰοχί. 

---12. Ἴ005], δὴ δος. οὗ {ἰπιε, τύ. Κ. 83314, 415ο Ἷἢ. ο17.-πο 3 θ0], δὴ 
δἰ. ρθη., οὐ. 4. δ24 ().--οοῦ »}}}; Ὡ», ἴὰ 1)6 βθῆβε οἵ “βρεπά {ἰπ|ὲ,᾽" 

5. ννπουΐ ράγα}}6] τη ΒΗ., μὰς οσουγϑ 'π Μ|ίἊλδγαςἢ, Τ᾽ ἔηι (ο΄. 78. τ11258). 

ὦ, ἴῃ Ργ. 1333, 5Βῃον5 ἰπμαΐ ἴῃς 1, ΧΧ Πδα Ῥεΐοτε {Ππ6πὶ βοπλα βιοἢ τεδαϊηρ 
ἴπογο, ἢ }]6 ποιήσαντες δὲ χρόνον (Αοἰβ 158 1823 Δη6 ποιήσομεν ἐκεῖ 

ἐνιαυτὸν (745. 4,3) ΡΓΕδεῦνα (ῃ6 βαπὴς ἸαἸοσὴ (ο΄. αἷβδο Αοἰβ 2οΣ 2 (οσ. 

115 ΤΟΡ. τοῦ [ο5. Α4{πέ. νὶ, 1). ὍΤΠε Ἰάϊοηι 15 ἐουηα ἰῃ Ὀοΐῃ ατεεὶς δηα 

1,4ἰ1π, πα 15 οἰαϊπιθα Ὀγ Ζιγκο] ἀπ τ. 85 ἃ Οτεοῖσπι. ΜΟΝ. νουἹὰ 

Δνοϊά {Πϊ5 σοῃο!υϑίοη ὈΥῪ πα κίηρ 5.2 σοτηρ είς πε πχοδηΐηρ οἵ {με νεγρ, 

ἴῃι.5, “5εείηρ ἰΠαὶ ἢ τᾶ Κε5 {Π6 πὶ {Π|͵πὸ ἃ ϑῃδάονν.᾽ 171 566Π15 ΠΊΟΓΕ ΠδίιΓΑ] 

ἴο ἴακε {ῃ6 ννογάβ ἃ5 ἃ σγεωςῖϑι. δύσῃ δὴ 1ἀἰοπλ τᾶν μᾶνα Ὀδοη Ροτ- 

Τοννεα δἴίζεσγ ἃ ἴεν γεᾶγβ οἱ Μαςοβαοηΐδη σγὰ]ο, ὄνθη 1Ὁ Ὁ. νᾶβ ποῖ 1π8Ἐὰὺ- 

ἐηοεά ὈΥ Οτοεῖκκ ΡΒ] Οβορἢν.-- ὙΦ Ν]ΞΞ “Ῥεσδιιβε ᾿᾿; ἀοε5 ποΐ αἰθῖοσ ἔγοϊῃ 
 ΨΜΏδη Ὁ [ο]]ον5, οὐ. Ὠ 1. 35, 1 15 σδιι58] ἰη Ὁ. 4150 ἴῃ οἢ. 49 81: δηα 

1οἹδ, οὐ. Κα. δ48ρ4. ὅ΄᾽ερ. πη κοβ ἰῃε νεῦβϑὲ ἃ ρίοβθβ, Ηδ. ἔουσ βεραγαῖςε 

δίοββεβ, Ὀυϊ 1 566 ἢο0 γεάβοῃ ἴοσ 850 ἀοϊηρ. 

"1 π,.-- Α ψασγίοίν οὗ Ῥγονογθβ. 

: “4 ρυοά παρὸ ἐς ὀεΐέ67 ἑάαῃπ ροοα οἱρέρεορξ, 

ἈΑπά τΠε ἀοσαίῃ-ἀἀγ, τ1Π8η (Π6 ὈἸτγίῃ- ἀν, 

3. 1 15 θδίεσ ἴο ρὸ ἴο [6 Ποιῖι56 οὗ ζη ουΓη σ᾽ 

ΤΏδη ἴο (Π6 μου56 οὗ ἔδαϑίηρ, 

Εογ (παῖ 15 τὴς δπά οὗ Ἔὄνεσυ πηδῃ, 

Απά (Π6 νην ΜΜ}1] Ιὰν ἴἰ ἰο μδασγί. 

8. }εέ εν ἐς ργίο ἐλαη απ ρλθν, 

2» ἑἀλγοιρὰ σαάπεδς οὗ εομπίσηαηεε ἐξ ἐς τυοὶξ τοοἱδᾷ ἐλε ἀεαγέ, 

Το ἤραγίβ οὗ ννίϑδε Ἴδη ἅγὸ ἴῃ (6 ἤοτ56 οὗ ΤΠΟὈΓΗΪΏΡ, 

Βιευὶ (ἢ6 ἢραγίβ οὗ ἔοοϊς, ἰπ ἴῃ ἤοιι56 οὗ πλὶγίῃ. 

5, 2 ἐς δεέ:δ7 ἐο ἄξαν ἐλε γεόμᾶε οὗ ἃ τοΐδό πᾶ 

Ζ7Ζάαπ 707 ὦ γιαρ ἐο ἠδέ ἰο δοπρε οὐ )οοΐς. 

6, Ας ἐἀε ογαεσζἼηῶᾶησ οὐ πείζες πα, ἀοίξξές, 

,50 ἐς ἐδε ἐμπρλ 6 ο )οοἷς. 

[7 ἀὲς αἶδο ἐς ναγιγ.} 

1 20} οδῥγέδείοηι παξεές »ιαά ὦ τοῖδό ἮΆΩΡ, 

“κά ἃ ὀγῖδε εογγηῤές ἐλ ἀεαγέ. 

8, βείζον ἐς ἐλε οιαὶ οὔα ἐλίμο ἐλάαν τς δεσίμημίηρν; 

2.167 ᾿ς )αΐξίόπες ἑάαη 2»γ͵ίαέ. 

9. 200 ποὲ λασέομ ἐπ ἐᾷν 9 ὲγὶξ ἰο δὲ σΉ ΡΎ, 

7» αρι ρὲ» ἐράϑες ἐπ ἐλέ δοσορ» οὐ 7)οοἷς. 
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1. 2 ῃποί 58Υ: “ΝΥ 5 ἰξ (μαΐ (ῃς ἔογπιεσ ἄδυβ ψογα Βδίίοσ ἐῃδη 
8μεβ8ε δ᾿ Εογ ἴδοι ἀοβί ποῖ δ8κ 'π νν βάλ σοποεγηίηρ (Ὠΐ5. 

" γΜίδάοηει ἐς ροοα τοί ἂρ ἐμ ογίξαπεε, 
“πὰ απ σάἀνακέαρο ἰο ἑάοτε τὐάο ὀελοία ἐδε τι. 

15. 20» ἐλέ ῥγοίφοίίορι 97 τοϊδάονε ἐδ ας ἐλ ῥγοΐδοξέογι οὔ γεολεν, 
“Ἵπὦ ἐδε σαυαπκπέαρε οΥ ξκμοτοέσαρε ἐς, τυϊδάογε γιαξζος 1ξς 20454550} ο ζξυδ. 

ι15Σ (οῃηϑίαογ ἴῃ 6 ννοσκ οὗ σοά ; : 

ΕῸὸτ νῇο 15 80]6 ἰο ϑίγαϊ ρθη 

ὙΝΒδί ἢς [85 πιδάς οσγοοκϑά ἡ 

“ Τὴ τΠεὲ ἀν οὗἨ ρῥγοβρεγιυ ΡῈ Ἰογέυ!, δπὰ ἴῃ {ῃῈ ἀδγ οὗ Δάνεγϑὶιν 
ΠΟΠΒΙΔοΓ; ανθῃ [Π15 (οὐ Πᾶ5 πηδάς ἴο σογτεβροπά ἰο ἐπμαΐ ἰῇ ογάϑε {δαί 
Ιηδη 58ο0]4 ποί πα δηγίῃΐηρ ((Παΐ ἰ5 ἴο θ6) αἴξοσ Ἠΐπ,. 

7'. Α φορά παρ! ἰς δείίογ ἐδαη ροοά οἱπένιομ!. ΤῊΪ5 ἰβ ἃ ργο- 
νΕΓ 8] Ρἤγαβα ὙΠΟ. Ἠὰ5. ὯοῸ ταϊδίίοη ἴο (Π6 σοηίεχί. ϑίδρ. δηά 
ΜΟΝ. Ρε]ΐενε ἴξ ἴο βᾶνβ θβϑη δ4ἀβά Ὀγ ἃ ρ]οββαίογσ. ΤῊΪβ πᾶν δὲ 
τίρῃί, θα 1 15 ἀἸβηου] ἴο ἀἰνίηθ γῃδί πηοῖΐνα απ ᾶνα ἱπάπορά δ 
Βἰοβϑαίογ ἴο 844 ἴ{. Οἰπίμηθηϊ ἴ5, ἰῃ ποῖ οἰ πηδίθϑ, μίση] να]ιβά, 
ζ΄. 2 5. 1229 Απγ. 65 Ῥ5. 4517 Ῥγ. γ᾽ Βα. 4,8 Πη. τοῦ, [ἡ ΟἿ. 1: {{ 
5 ἃ 51Π|}18 ἴογ ἃ ροοά τερυίδοη. ὙὍΠε τΠοιρῃϊ οἵ (Πΐ5 1ἰπ6, μονν- 
ΘΥΕΓ, ἰ5 “ΠΟΠΟΓ 5 βείίεγ ἤδη νδηϊγ.᾽"--- ΤῊ ἀδαι, 4αγ}]. ΤῊΪ5 μᾶς 
[η6 {πι6 τίηρ οἱ ΟομΠοΙείι, οὐ. 645.--2, Ποιδο οἵ νιομγηΐηρ]. ὙῊΕ 
ΠΙΟΌΓΗΪηρ, ἃΐ ἃ ἀεαίῃ Ἰαϑίεα βενθη ἄδυϑβ, 5βεὲ (ψῃ. σοιο ΒΘ. 22:5, (ῃοβα 
Μ ΠΟ 5α[ τουηα ἀροαί βουρῃΐ ἴο σογηΐογί ἐΠ6 ΠΊΟΙΓΠΘΓΒ, 566 76. τό: 
71. ττ'|5. "͵--- 7} ἰἡυΐηρ ὐἿ] ἰαν 1 ἰο μεαγ. ΤῊΣ τΠοιιρῃὶ ἰ5 οἰπη- 
ΔΓ ἴο Ῥϑ. 9ο"".---πὼΊ, Βεοίίογ ργίεῇ Ἰδαη ἰαπρ6»}, 1.6., ϑοῦσονν {ῃδῃ 
ννϑηΐοη ΤΉΓΙΉ.----7ὲ ἐδ τοὶ! εὐὴμ ἐΠ6 μοαγῆ. ὙὍὌΠΘ ἰάδα ἰβ βίγηδαγ ἴο 
[ῃ6 ὕσθοκ ργόνεγρ, “0 5 ξεγ 15 ἴο Ἰβᾶγη." Α βἰπη!αγ ἐπουρῆὶ ἰ5 
ΕΧΡΓΟΒΘθα ἴῃ 00 33'".3., ΤῊ πουρῃΐ ἰ5, Βοψενεγ, [ογείρῃ ἰο 
ομαΙθίῃ, ν0 ΠΕΥΕΓ 5ΘΘΙῚ5 ἴ0 »,Ά5Ρ ἃ ΤΟΓΔΪ ρΡΌΓΡΟΞΕ ἰῃ ΒΕ Π γίηρ. 
ΤΕ νεῦβε ἃ5 Ηδ. μὰ5 βθθῃ 8 ἃ ργόνο δἀάβα Ὀγ ἃ ρἱοββαΐογ. 
--4. Ηοιιδο οὐ ̓ ποπιγηΐηρ. .. μομδο οὗ γεῖγι}]. ὙΤῊΕ νϑ. γανεγίβ ἰο δηᾷ 
ΘΠΪΟΓΟ65 {Π6 ἱπουρῃϊ οὗ ν5.2. ΜΟΝ. δηά Ηδ. ἀγὲ ψτοηρ ἰῃ τορατά- 
ἱηρ ἃ ἃ ροβθϑβ. [5 ἱπουρῃϊ 5. ἼἸΚα διίγαςίς |Κε.;.--δ. Εἶδαν {}ι6 
γεδμκε], ο΄. ῬΥ. τ'. 5, ἔτοσῃ ψνῃΙΊ ἢ (Π6 Ἔχργεββίομ ἰ5 θοσγονθά.-- 
ϑοης οὕ 70οἱ5], ΡτΟΌΔΌΙΥ ταϊγί ἴα] ἀπηΚίηρ βοηρϑ, 50 ἢ 85 8ΓῈ 
πιΘΠ ΟΠ ἴῃ Απι. 65. ΤῊΪ5 ΡγονεγΌ 15 ῬΡγοῦδὈ]Υ 190 ἃ ρίοββ. [5 
{πΠουρῆϊ 15 οαΐ οἵ Παυτηοην ΜΠ ἢ ΟΟΠΕΙ δ, ἃ5 σ165., ΜΟΝ. δηά Ηδ. 
ἢᾶνθ Ρεγοβῖνβα.---θ, ΤῊΪ5 νϑ., {1 βθνθγαὶ ἡνῃΐ ἢ ἔο!]ονν, ἰ5 ἃ ργόνοσρ 
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δή ἀδά Ὀγ ἃ ρ]οβϑβαίογ.--- 7 6 εγαςκίηρ οὗ με 65]. ὙΠΕΓΕ 15 ἃ ψογά- 

Ρἶαγν ἴῃ 1Π6 οτἰρίπαὶ, νυν] ἢ οὐγ ΕΠ 5} γε πάθγὶπρ ἰπηϊϊαίθ5. [1η [(ῃ68 

οΥρίπαὶ, μοννονοῦ, ἴΠ6 ννογὰ γοηάεγεα ηοέ65 ταθΔ 5 ““1ΠΟΓΠ5." [Ιη 

[ἢ6 Εαϑίὶ σβάγοολὶ ννᾶ5 σΟΠΊΠΊΟΗΪΥ τἰι566] [οΥ ἢγεβ (τ΄. Ρ5. 188 1209 

15. 47}. 7π. 18:5), ἃ5. 1ἴἴ 5 ἰοτάαγ. Ιΐ ὈυΓΠΒ 5]ΟὙῪ ἴῃ ἃ ὈΓΑΒΙΘΓ 

(ε΄. 76. 3653. 3), ΔΠ6 ρῖνεβ ουἕΐ σοηϑι θγαῦ]α ἤθαί. ὙΠογη5 (5. 

ς 8"), ΟΓΥ Ἔνθ βίι 016 (15. 47..), πῖρῃς θῈ Ὀυγηεξά Ὀγ (Πς Παβίγυ, Ρυΐ 

1η6 τΤοϑυ τ ννὰ5 ἤοΐβα, ποΐ μραΐ.---Τ 6 ἰαμρίμογ οΥΓ 70οἰ5] ἰ5. ΑἰἶἰΚα 

ποΐϑυ, θὰ να] 61655.-- -Τ }ς αἰδο ἐδ ναηἴιγ}]. ΓῊΪΒ5 οἰδιιθ6 5ρΡ0115 (Π 68 

ΒΥΓΩΙΊΘΙΓΥ οἱ ἃ ροαίίς σουρ]εῖ, πα 85 δίερ., ΜΟΝ. δηὰ Ἡδυρί ἄρτεο, 

15 ἃ 5{1}} Ἰαίεσ ρ]οβϑβ.---Ἤ. Ὁ ΟΡ γεδδίοη ηηαζες παά ἃ εὐἷδο ηιαΉ]. 

ΤῊΪϊ5 οἰδβε μᾶ5 πο σοηηθδοίίοη ΜῈ [Π6 Ρῥγεσεάϊηρ. 26]. βΒυρροβεα 

[Πδἰ ἴννο 11π65 Παά [4|1|6η ουξ, δηα ῬΓοροββα ἴο βΡΡΙΥ {Π6 τ ἔγο ΠῚ 

Ργ. τό8. Α5 ϑῖερ., ΜΟΝ. δηὰ ΗΠ. μανε ποίβά, {ΠῈ νϑ. 15 ἃ ροϑϑ, 

᾿ηἰγοάαςσαά Ὦγ [Πε Παηα ψὨΙΟ ᾿ηδεγίθα 50 τῆϑην οἱ [Π656 ργονεγθ5; 

ἴ 5. ναῖη, {πο γοίογο, ἴο 566 Κ ἴοσ σοπμηροίίοη οἱ ἱπουρῆϊΐ, ΟΥ ἴο 510- 

ΡοβΘ6 {Πα δηοίμοσ σουρὶοὶ 15 πϑοθϑϑαγυ.- --α ὀγίδε τογγρίς {πᾶ 

μεαγ. ΤΉΪ5 ἰ5 δὴ ΘοΠο οἱ Εχ. 235 δηά Ὀΐ. τό". Ἡξεατί ἴῃ ΗθΡ. 

᾿πο 465 ““ἀπάογϑίδηαιίηρ᾽" (Ηο. 4:1), ἀπ (Π6 τηογὰ] πδίιγε 50. 

Ι͂η Ηδργον ἐπουρῃΐ, ννβάομη Δηα ροοάηδϑβ ρὸ ἱορείῃεγ, δηα [οΟ]]Ὺ 

Δη4 νυ] οΚοάηθ55.---8, Βείον ἐ5 ἐἴ6 ὁπ οἵ α 3.9]. ΤῊΪΒ 5 ἃ ργόνεῖρ 

ας ἴῃ ΟοΠοΙο ἢ 5 πηλοοά. δίερ. δηαὰ ΜΟΝ. τεραγά 1{ 8ἃ5 ἃ ρίοϑβϑ, 

μυΐ Ηδυρί 5 τιρῃΐ ἴῃ βϑείηρ ἴῃ 1 Ο.᾽5 απ. [11 15 ἴοο ρθϑϑι 1516 

ἴο Ὀς πι6ὸ ψιποὰΐ αυδ) !ηοαίίοηβ, ἃ5 ΡΥ. κ' 232 5ϑῆον.--- Βο 67 ἐδ 

βαϊίοποο ἐμαθρ ῥγί46]. ΤῊΪ5 ἰαϑὲ ἢὰ5 ἢο σοηηθδοίίΐοη ἢ Ο.᾽5 
{μοῖηθ, Ὀαΐ ἰξ θεϊοηροα ἴο {πΠ6 Ργόονεγρ ννῃ]οἢ ἢ ααοίεά, 580 δ6 ἴη- 

ἰγοἀπορά 11. [15 ῥγϑϑθηςε Ἰδα ἃ ρ]οββαΐογ ἴο δα ἃ (ῃς6 πεχί νεῖβε.-- 

9. ὸο ποί παίει... ἰο δ6 αΉ67})]. ΤῊΪ5 5 ἃ ῥγονεγρ οἱ οἵ δτ- 

ΤΊΟΩΥ ννἢ Ο.᾽5 (Πουρῆϊ, [ἴ γννὰ5 ᾿Ἰηἰγοαποεδα Ὀδοδαδε οἵ (Π6 ϑυρρεβίίοη 

οἵ ν5. 8..---ἀπρογ ἰοάρος ἵπ ἐπ6 δοδονι οἵ 7οοἰ5]: ἃ βεηιπηθηΐ 5εΐ [οσί ἢ 

ἴΪη ΡΓ. 1215 Δη4 00 553. 

10. τῶν ἐς 1 ἱμαὶ ἐἢ6 ἤογηιογ ἀαγ5 τὐόγο δείίεγ]. ΓῊΪ5. ἰ5 

ΑἸνναγϑ (Π6 ρῥ]αίπὶ οὗ δὴ οἷά τβᾶη. ϑὅ186ὃρ. δηά ΜΟΝ. τεραγά (ἢ15 

Αἶδθο ἃ5 ἃ ρίοββ, θαΐ 1 15. ποΐ ἴῃ {Π6 ἔογπι οὗ ἃ ργονεσθ, δηα 15 ἴῃ 

{ΠογουΡἢ Βαγηοπν ΜΙ ΟΟΠ 6] 6 ἢ 5 (πουρῃΐ, 566 οἢ. 19-.".----11. ὕ7Χ0,15- 

ἄοτη 'ς ροοά «υἱι απ Ἰμλμογαηςο]. (ΟΙΆραγε [Π6 βαγίηρ ἴῃ Αδοίι, 

23, “Βοδυία] ἰ5 Κπον]εάρε οἵ {πε ἰανν ἢ ἃ βεου αγ οσσαρδίϊοη ᾽"; 
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αἶθδο τ Τίπι. 66. Τί ἀοε5 ποί ᾿πιρὶν (Πδὲ νυ ]βάοπι νι Ποὰΐ δὴ ἰη- 

Πογϊίδηςα 15 οὗ ἢο ναΐιθ, θὰΐ (Παΐ νι δὴ ᾿ηπογϊίδηςθ ἰξ παῖς δη 

ΘΘΡΘΟΙΙΪγ ΠΔΡΡΥ σοι ηδίίοη. Τῆς νϑ. 15, ἃ5 αὕ., 516ρ., ΜΌΝ. 

Δη4 Ηδ. Πᾶνε 566ῃ, ἃ ργονεγθίδὶ ρ]ο055.---Τ μοϑδο τὐἶο δεποίά {6 5μΉ], 

[ἢς Ἰἰνίηρ, ο΄. Ῥ5. κ85.--12. 1Ὸγ ἐμ ῥγοϊοοϊοη οὗὨ ευἱδάοηι ἐδ α5 

ἐπα ῥγοίδε! 05. οὗ Ῥι:0,,6γ)] ΜΌΟΠΕΥ ΓΑηΒΟΙΏ5 ἃ [Π6 (ΡΥ. 135), ψ ὮΠ6 

ΜΝ ΙΒαΟΙῚ ΠΊΔΥ ἀοἸΪν Γ ἃ οἱΐγ (Εσς. 9:5). ὍΠα νεῦβε 15 ἃ ρίοβϑ Ὀγ {86 

Βα 116 ἢδηά 85 ἴῃς ἰαβί, δηἋ ρῖνεϑβ ἃ γεᾶβοῃ ἴογ ἰΐ.---18, (οηϑΊ 467 {716 

«υογᾷ οἵ Οοά]. ΟοπΠεϊοίῃ [85 ποὶ ρίνθη πΡ Ὀε θεῖ τη (οά, Πουρῇ ἢΘ 

15 ἃ ρεβϑϑίτηϊδί. ΤῊΪ5 νϑ. [Ὁ] οννεα νβ8. το. Ὑνβ.ιὶ 8Πη4 12 ἢᾶνε δε 

ἱηἰοΓροΪαίθά.---[ο ἐδ αδῖο ἰο οἰγαϊρ᾽ θη εὐλαὶ ΕΓ 6 μα ηιαάθ ογοοκεα 7). 

ΓΠΙ5 15 8η [{οΓαΙΟἢ [ἢ ΟἾΠΕΙ ψογα5. οἱ {Π6 {πουρῇῆϊ οὗ 116. 5166. 

8Δη4 Ηδ. ὉΠηΘΟΟσϑα ΤΥ τεραγα 1ἴ ἃ5 ἃ ρίοϑϑ. [{ 15 σεγίδιηϊν Οοἢο- 

Ιε(ἢ 5. ἰπουρῃϊΐ, ἀηα Πα σου]α 85 δα 5}}} τερϑδΐ ἢ τη56 1 ἃ5 ἃ πηοάθγῃ 

ΓΙ οΓ.---14, Τ᾽) Σ Οσοά μας τιαάδ ἰο σογγοορομά ἰο ἱμαῆ. Ἠδ ἢᾶ5 
Ἰδ46 ροοα 8Δη6 6ν1] σουτεϑθροηα ἰοὸ βοὴ οἰμεγ.- -ὐλίοί μά αηγ- 

ἐπίηρ ἱπαΐ 5 ἰο δὲ αὔίογ μῖηι)]. (Αἀοα 88 50 πηϊηρὶοα ροοά δηά εν} 

[Π4ἰ τπλδῃ σδηποί ἰ6}1} νπμαΐ {Π6 Γαΐαγα 1} θ6. Οὐ 32. Ηξτχε, ἃ5 

ἴΠ6Γα, ““δἰΐοσ ἢΪπλ᾽" γοίουϑ ἴο ψνῃδί γν}}} Ὀ6 ἴῃ [ἢῃ15 ψννοῦ]ά. 

᾿ς 216] 15 θεβί τεραγάθα ἃ5 ργεά. δά]. ἢ Οἰηβ. δηα  ε]., ποὶ 85 

αἰγὶ υίνε (Κη. δηα ΗΙ1.).--Ὁ] 15. αδεα ἴῃ {Π6 56η86 οὗ 210 ὉΨ᾽ 85 ἴῃ ΕΖ. 

301 ΖΡ. 315. 32 Ῥγ, 2421.----ὙτῦΠ] ΝΒ δη4 Ὁ οι {πΠ6 βυθβῆχ, ψψῃῖς ἢ 5 

ἤδΓῈ πηδδηϊηρ]εθ5. Ἐς. ς" 816 Δηα 15. 1756 ἃΥδ βοιῃηξίτηδ5 οἰοα ἴο 5ῆονν 

[Πδἰ - Βεγε πΊθδῃ5 “οηδ᾽ β,᾽ Ὀυϊ {ΠῸΥ ἀγα σγϑδ]γ ποῖ ράᾶγα]]εὶ, ἃ5. ἴῃ εδο ἢ 

56 6 δοσοῃρδηνηρ ΝΟΥ 1Π1Ρ]165 83ὴ ἀρεηί. Ῥσγοῦδοὶν {μὰ οΥἹρ!πδ] 

ταδαάϊηρ ννὰ5 ἈΡΑ (ΜΕΝ. δπηὰ Ὅτσ.), οσ ἰπαννι (ΒΙ:ςΚ.).--2. πα ϑῈ], 1. “ἀπ Κ- 

ἱπρ Βουῖ8." [Ιη νβ. 4 ψα πᾶνε πποδ γ3, [π Ἐβί. ΟἹ 6 βπα πρὸ ὃν 

ΠΠν, ΜΠ ἢ δἤοννβ [Π6 οΪοβθα δβϑοοϊδίίοη οἵ ἴῃς νογάϑβ.---ὙΡῈ3]Ξ “Β6- 

σδυ5ε,᾽" τ΄. Καὶ ὃ. δ4280ρ6.---Ἰ 2 }}}-- ““τηδι.᾽"---πῦῷ νου α ἤᾶνα θδδη ἱπαρργορτγίαίς, 

ἴον ἴΐ τεΐετϑ ἴο ἴῃς {πϊηρ ἄγϑί τηθηϊ πο, 6]. το πλαγκα (Πδὶ δ [Ο]]ονν5 

πε ρσεηάεγ οὗ ἢ)0.---- 7], [ῃ6 τί. ἤθσα ἰ5 τ μτν ροϊηΐθα ἢ -- Ὀεξ. π. 

Ἐχοερίϊοπϑβ ἴο {Πἰβ γὰ]α ὁσσυὺγ ἱπ απ. 619 ἀπά 15. 178.--τῶῦ ὃν 1γ]:εῦν οἷ 

55, 2 8. 1333.--ιρ 325 Ὁ» ὁσοῦτβ ΜΙ δὲ’ ἴῃ 15. 4225 471 “71. 1 Δη4 202 ἴῃ 

Ι 5. 2118, ΑΜ] {μεβὲ Ἴχργεββίοηβ ἃτα 53γη.---. Ὁ)9], σύ. οὐ «'3.--- }»Ὰ]}, δῇ 

ἰηΐ., 50 Π ε].---90)5 ».], τῇ Ν . 22, δηὰ {πΠ6 Ἄχργεββίοῃ Ὁ »ὺ-- “8δἀ ποατί,᾽ 

ψΠἰο ἢ ἰτ ςοηίαίη5.---- 3.9. 290}, 1ξ αδεὰ ἱπ {π6 τηδδηΐπρ δἰἰδοῃΐηρ ἰο ἰἰ ἴῃ 

οἢ. 11, τᾶ Κα5. ΠΟ 586η86; {564 ΜΠ ἃ πιογαὶ ϑἰρηϊβοδίίοη, 1 οοπίγα- 

αϊοῖβ. Ο.᾽5. ψΒοὶς ἰπουρῃῖ. Α5 (ῃε ἢγϑίὶ δ} οἵ ῃ6 νβ. πα κεβ ἃ πιογαὶ 

βρη ποδίϊοη ἱπηρογαῖϊνε, [ῃ6 νβ. πιυϑδί θῈ ἃ ἰαΐε ρίοββ----ἰαῖθ, θεσαιβε (6 



142 ΕΠΟΙΜΕΘΙΑΘΤῈΘ 

ΘΧρ τ ϑϑίοη ὄνασυννεῦα εἶδε ἴῃ 1πΠε6 ΟἿ. Π45 [6 ποη-οΓ] τηδδηίΐηρ, ο΄. 

Τα. 1829 1ρ5.31 Κι 217 Επ. 37 Ες. 11".---4. 52Ν]. Ὁ 6]. τθυηδγκϑ ἰμδί {με Ζακοῖ 

Καίοῃ οὐ ὅὩΝ αἰνίδοβ. (ῆ6 νβ. ἰπϑίεδα οὗ Αἰμβηδῇ, Ὀδοδιιθθ ποπο οὗ {δ6 

ΜΟΓά5. δἴίεσ ὍὩΝ γα {{|-5υ] δὶς. ΟἿ ἔογ (με ορροβίίε νβ. 7.--τ-δ. γ΄], 

τα ΡυκΚο,᾽᾽ οσουγβ ἰῃ Ο. ον Ποῦο, θυϊΐ 15 υϑ64 ἰη Ῥ5., 7οὉ, 15. δηα ΡΥ. 

[τεαυθηῖγ. (. ἴῃ6 Τατγρ. οἡ Ζο. 33.--΄ἷοῦῦ ΟΝ]. Οἰἷπ5. μοϊά (δι {πε 

ΠΟΓΠΊΔ] ἔογπι οὗ εχργεββίοη νου Ὀς »ΈΦΌ..... γον ιν 2, Ρυϊ 

Π6]., "Δ. δπὰ ΜΕΝ. πηδιηίδὶη μὲ δν 15 ᾿πἰσοάυςοα Ὀεοΐοτο ΡῬῸΦ᾽ Ρὲ- 

σδῖι56 {πὸ ἴτννο Ὠοδγηρ8 ἀγα ΒῈΡΡοβεα ἴο θὲ {δε δοῖβ οὗ ἀϊβεσγεηΐς ἱπάϊν]- 

11415.---α., Ὁ. 0], ἃ γᾶσγε Ψψοσά ἔοσ ““1πογηβ.᾽ [1 ΟΟΟῸΓΒ ἱπ 15. 34,}8 Ηο. 45 

δηά Νδ. 119, α͵5ϑὸ νι ρ᾽υγαὶ ἰῃ τσ ἰη ΑΠπ. 43 1ὴ (Π6 56 η56 οἱ “Ποοϊκ " [Ιπ 

ϑάθδηῃ 1ἰ ἰ5 ἰουηα ἃ5 ἃ ΡΓορΡεσ ἤδῖηε (τ΄. Ηοπληεὶ, ΖΩ͂. χὶνὶ, 532). 1{|5 

υι564 Ποῖα ἴογ ἴῃς βακε οὗ {πε ραγδηοπιδβίᾶ. --9}}] βίαπαϑβ ἔοσγ 8}1] βογίβ οἵ 

βου η45.---. 09] 15 οοπηδοίςα ψῈΠ ἰῃς Α5. ἐὔκι, “ βίσοηρ,᾽ [6 58 π|6 56 πὶ 

ἴῃ ΑΥ. ΠΊΘΔΠ5 “ΤΟΌΡΠη655,᾽" “1Π] υδίϊος,᾽" δηα ἴῃ 50Γ., “᾿ϑἰδηᾶοθγ.᾽" Τ[Ιι οἴΐθη 

τηδδῃ5 “Θχίογίοη,᾽" οἵ. Ῥ5. 62,115. 30}3 ςοἱδ, Ετν. ἐπηεπαςα ἴο Ὑ» δηᾶ τσ. 

ἴο ΦΡ᾿, αὶ Ἰαίθσ σοπηπι. πᾶνε σγϑα]Ζεὰ πὲ ἢο εππεηἀδίϊοη 15 ΠΟ ββάγυ. 
--- 700] ἀΐδαργθεβ νὴ 15 ν Ὁ. ἼΩΝ ἴῃ ρεηάοτ, οὐ. (65.Κ: δ1458.-- 51} 

ῬοΪεὶ οὗ δθη, “τὸ 5βουϊ," “Ῥοαβί."" [Ι{ οσουγβ ἰῃ [5. 4435 700 12:7 ἴῃ 

{Πε βεῆβα ἰξ Βᾶ5 βεσε. ΟΥ̓ ἴδε πουη γύρον ἴῃ "1 213, εἴς.-- τ) 0] ἰ5 Βοσγα τα 

τρϑ, 50 Π εἰ., οὐ τ Μᾶς. 2:8. δοπῖβ οὗ ἴῃ ΚγΥβ85. ῃδα ἃ αἰβογοηΐ γεδαϊηρ, 

Ὀυΐϊ {Ποῦ 566 ΠΊ5 ΠῸ γεᾶβοῦ ἴο σῆδηρε ἴῃς ΜΈΤΊ,,, οὔ. Ευγ., Ρ. 82.--- Ν] ἰ5 

ἱπίεγργείδεϊνα οὗ δηῃοίμογ᾽ 5 ννογάβ δες. ἰο Κῦ. δ )88ρ.---ὃἙ. ΓΛΤΝ] οο- 

ΟὔΓ5 4ἰϑοὸ ἰῇ Ῥσ. 258 ἴῃ [Π6 βδεῆβε οὗ ““επηα.᾽ δίερ. ἰδ κα 1ῃὴ6 ψοζγὰ ἃ5 

ονϊάδηςς {παὶ (Π15 ἡπασπαὶ ἰ6 ποῖ ἔγοπῃ Οἱ, δἶποθ ἢ Πᾶ5 868 ἢ ἴογ 

“604 ἴῃ 211, Τῃ 50 5Π18]}} ἃ νοῦ, μοννανεσ, ἈΥρι πη ηἷβ ΓΟ ΤΊΘΓΘ νο- 

συ ]αγΥ μᾶνα 1{{|6 νεῖ. --- 2], ὁ. 555. Ῥεγῆαρβ {π6 ὅπ] Ὁ ννᾶβ 
δος θη !]ν ἀτορρεά Ὀεΐογε [μ6 [ο]] νης Ὁ.---- ΠΥῚ ὙἼΝ]. ΤῊΝ 15 08} 

σου ρΡΙεα ννἱἢ ὉΡδ ἴῃ [Π6 56ῆβ8ε οἵ “ΪἸοῃρ β Πεγ πη" οὐ ““Ραζίεηςς,᾽" σ΄. 

Εχ. 345 ΡΥ. 1439 1518 τό, ΜΠ (15 {πε Ταϊπιμαϊς ὑϑᾶρὲ ἄρτθαβ, οὗ. 

]4. τ21τᾶ. 1ῃ Ῥυ. 1439. βοννενεγ, ΓΥ ὝΣΡ 5 υϑεα ἴογ {86 ορροϑῖίε, δπὰ 

ἴῃ 1633, ἸΠΥ2 Ὁ, ἃ5 ἃ ρδγδ]εὶ.--- 33}, οοηϑίγ. οἵ 531 (τ΄. ΒΒ. 1478), 
ποί Π3) (Βδὅ.).---ϑ. Ὁ»3..... Ὁ1»25], ο΄. οὐ αἴ8. δῖε. ποίεβ {μδὶ Ὁ)5 Πᾶ5 ἃ 

ἀϊβεγεηΐῖ πηεδηΐϊηρ ἰπδῃ ἰῃ νβ. 3, 8πΠ4 τηδκεβ {Π6 ἀἰἤεγεηςε δῇ ἀγρυγηθηΐ 

ἴοτ ἀἸεγεηςς οὗ δι ποῦϑρ. 1 ἄρτεε 85 ἴο ἀἰεγεηςε οὗ δ Πουβῃΐρ, Ὀὰϊ 

115 ννογὰ 15 πο ἀγριιπηεηΐ ἔογ ἰΐ, β'ποε ἴΠ6 ϑϑπιῖῖεβ πδίυγα!!ν Ἐπ ρου {με 

Βᾶπη6 ψΟΓα ἴο Ἔχρῦεβθ “δηρεγ᾽᾽ δηᾶ .""βογγον,,᾽" Ὀοίῃ οὗ ψῃ ἢ ἃτα οχ- 
ΡΓΟββεα ἱπ {πε τπιοάσδγῃ αἰδίεοί οἵ Γεγυβαὶοπλ Ὁ χα ἰᾶγι.---- ΓῊ}}..... ΡΏ2], 

ο΄. τ νου δ, Ργυ. 1433,.---10. ΠῚ] υϑεα ἴῃ [6 βθῆβε οἵ ΠΡ, 85 ἰη ΟἹ. 

8ι.- Πρ Π}. ὦ, Ὁ ἀπά Ἄ τεδὰ Π23Π), ννῃῖς ἢ νὰ5 ργορδθὶν πα ογίρίηδὶ 

τεδήϊηρ.---ν ὈΝΦ] ἰ5. ἃ ἰαΐθ ἰάϊοπμ, οε΄. Νε. 12. Τὴ δαγ!ογ ΗδΡ. 1 ννᾶϑ 

τὸν, οὐ. ὅπ. 437, ἃπὰ τ 5. 22:3.--11. Ὁ»}], ΗΠ [Π6 ἀ8ὲ οἵ τῃΐ5 
ῬΓΕΡ., ο΄. Αϑοίμι, 23, ΥῈΝ ὙΥΤῸΡ ΠΣ ΡΟΣ Πρν.-το Ὀπῦτ]. (Ὁ μᾶ5 8ρ- 
ΡΔΓΘΠΙΥ Τσοππεοίεα ἰΐ πιϊϑίακεηγ Μὰ ἰῃῈ τοοῦ ᾽Π.--τφ θυ ΠΝ], 
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φ΄. ὁοῦ νπ Ὁ3 γυν 0) Ῥ5. 589, απά ὋΝ ΠΝ Ῥ5. 4039 700 315.---1.2. Ὁχ5 « .. 
Ὁγ3] ἰ5. ἃ οοἴτυρί ἰοχί. ὦ, ὅ, Σ, Ἐ, Ἡ, Κ, ὦ, 411 Ξξυρροτί {πε τεδά- 
ἴηρ 79 ἴῃ {με βεοοῃὰ ἱπβίδηςθβ, ἢ ὴ}]6 πὶ (μῈ ἢγϑί ἰπβίδπος 811, εχεβρίὶ ὦ, 

βυρροτί {πΠ6 βαπιὲ τεδϊηρ. Ὅς ἰοχί, μεγεΐοσα, νγὰβ Ὅ52 . - . ὁ. ὍΧ2, 8Π4]- 

ορουβ ἰο ὅπ. 183 8δηα Ηο. 45. 1| ΜΤ. Ρε τείαϊηεά, 2 τπηιδὶ ᾿ς τεραγαβα 

85 2 οεδεμπίία, ο΄. (ε5.Κ- τοὶ. Οπ ὕγ- “ρτοίεοξίοη," οί Νὰ. 14 

76. 4846 Δηα Ρ5. ο11.---18. ΠΝ], 25. 6]. οὔβογνεϑβ, ἰ5 ηοῖξξε 25, Βαϊ πλεδῃ5 

““ἸΒουρΒ αν σοηβίάογ,᾽" οὐ. οἢ. 110. γ,51. 39. ρ9.-ἹρΓ]}, δῇ ΑγαπΊαΐβηι, οἱ. 

ΟἹ 1'8,.--α Π}}}, 566 δἰϑοὸ οἡ 115.----14. 2102 55]. Π) 6]. ποίβϑ (μαΐ ψγῆθη 3) 15 

υβεα οἵ ρΡεγβοηβ, ἰξ οαγτίθβ  Ὡ ἴΕ τῃς ἰάεα οἱ 3, ο΄. 76. 4411 8. 25:8, 

ὥώ,᾽Α,Θ, Κ, αμὰ (ΘΝ γρδα πὴ ογ ΠΡ, δὴ δαϑὺ Ἴσογγαυρίίοη οὗ Πα ἰοχί. 

προ» 5]ΞΞ “ ςοττεβροπάϊηρ ἰο,᾽ ο΄. τ (Ὠ. 2481: χ613͵,---ἷἰῦδ ΠΣ 5}, δῇ Ατδ- 

τηδίβμι (οὗ. Ὃ ΠΣ ὃν, θη. 280 414) ἔογ ἰῃς Ηδθῦ. Ἰ»ῸὉ οὐ ὧὖν Ἰρθῦ. 8566 
Κῦ. 296ρ.-- ΠῚΝῸ] νγὰ5 πβί Δ ΚΘΗΪΥ τοβοϊναά ἰηΐο ἵνγο ψογάβ ὈῪ Σ δηὰ Ἐ. 

η"-το-- ΝΟτΤΗ 8 ΑΒΕΑΙΟΝΜΕΝΤ ΟΕ 11πῈ. 

νγ15-2. 5616 55}655 Οὗ σοΐηρ ἴο οσχίσγοηλοβ. 

71:5, Βοίῃ ἢᾶνα 1 56θὴ ἰῇ τὶν ναΐη Ἰἰξδ,:---- 

ἼΤΏΕΓΕ 5 ἃ τἱρηίθουβ τη ΏΟ ΡῈ 565 ἴῃ ἰδ τι θοι5η 655, 

Απὰ ἴποσα ἰ5 ἃ ψὶοκεα ἤδη νῆο ᾿τοϊοηρΡ5 5 116 ἴῃ ἢϊ5 ψὶ ΚΟάη 655. 

16, Β6 ποί ζγεδί!ν τἰρῃίθουβ ἀπά ἀο ποῖ 58ον (ῃγβεὶ Ἔχοθββίνοιν υνῖβα; 

ΨΜῊΥ 5ῃπου]άβι μου γυΐῃ ἰνβο 1Π| Βα ποΐ Ἔχεθββίνεὶυ ϑ]οΚΟα, που 6 ἃ 
ἔοο!; ψὮΥ 5ῃμουϊάβιὶ ποι ἀϊε Ὀεΐογε ἢν πε 18, Τί 15 ροοά {παῖ (ποὺ 

ἴα κε ΠοΙ]ά οὗ [Πϊ5, δηὰά (ῃδἱ βοὺ τεΐγαϊη ποῖ ῃγ ἢδηά ἔτοπι {Πδί. 

ἘΟΒῈ ΗῈ ΤΗᾺΑΤ ΕΈΑΕΒ ΟΟ. ΒΗΛΙΠΙ, ΒΕ ΟἹΤ ΙΝ ΚΕΘΑΒῸ ΤῸ ΒΟΤΗ. 

19. γχΊδάοτε εἰγοεηρίλοης {6 τυΐδὸ γηογε ἐπμαη ἰ6γη1 γμΐογς τὐἶὸ ἀγὸ Ἵη α οἵΐν. 

320. ΕῸΓ {ἤεγα 15 ποῖ ἃ γρῃΐθοιβ πδη ἴῃ {Π6 δα ψννῆο ἀο65 ροοά δηά 

οἷηβ ποί. 31, Αἶβο ἴο 8}1 {π6 ψψογάβ εὶς ἢ παν βρθακ ἀο ποί ρίνε Περά, 

ἰεβί που πεᾶσ ἰἣν βεγνδηΐ συγθα ἴῆε6. 32, Εδὺ ὄἔνεὴ τήδην {1π|65 ἰῃγ Ὠδαγί 

Κποννβ [Παΐ δου 450 ἱῃγϑβεὶ ἢδϑὲ συγϑθα οἰ εγβ. 

7.5, Βοί πανὸ 1 5664]. ΟΠ Θ]οῖ Ποῦ ἀγορβ {πΠ6 ϑοϊοπηοηῖς 

τη85Κ.--- απ [{6] 156 ἐααϊναίεηι ἴοὸ “᾿ϑῃογί {1{6.᾽᾽ --λρλίοοις τιαη 

τὐἶο ῥεγίδ᾽65 10, ᾿υἷ5 γὴρ]μδοιιδη655. .. α εὐἱοκεά γιαν, αὐἶόὸ ῥγοίοηρϑε 

ς [76 ἦπ εἰς αὐἱοκοάη655]. ΟΟΒΘ οί Πογο ἴα Καθ ἰϑϑὰθ ἢ ἔνο 

οὔ ποάοχ ΟἿ. ἀοοίγ!η65---(1) Τμαΐ (ῃ6 τὶρῃίθουβ ἤᾶνα ἃ ἰοὴρ 

11ὸ (Εχ. 20:3 1. 49 }Ὀ5. οι!" ῬΥ. 42. 16.4.0), Δηά (2) Ταΐ {π6 ψίοκαοα 

5}8]] ποί ᾿νε οαἱ ΠΔ1{ {Πεὶγ ἀδγϑ (Ρ5. 37" ς ς33 ς85:-9.7.318).---Ἰ16, 86 πο 

ογεαϊγν γἱρ]ιίθοι 5], ῬγοΡΔΌΪΥ ἃ τεργοοῖ οἱ [ῃ6 δχοαδϑϑῖνα ἰοραὶ οὔ- 

βοῦνϑηςθ5 οἵ ἴπ6 (μαι αἴ»1.----1}0 πο 5σἤιοιυ {ιγ5οἰ ἐχοοδείυείν τὐϊδε]. 
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ΤΗς νοῦ οἰΐθη μαίθϑ 115 στοαΐθϑδί θη δηα τᾶ κο5 πλαγκ5 οἱ {ἢ 6Π|. 

Ιῃ ομδ 56η56 ἰΐ ἰ5. ποῖ βοοά ἴο Ὀ6 ΔΠῃθδ4 οἵ οηξ᾿ 5 {1π|6.---17. δὲ ποί 

ἐχεσοείνεί γ τυϊιοκοα]. ϑοπΊα ἱπίογργείογβ, ἃ5 Π6]., μοϑιιαΐα ἴο δαπηῖ 

[η4ἰ ΟΟΠΕΙοίἢ σϑα]]}γ ἱπ10}165 {μαΐ οὴ6 ΠΊΔῪ 5[η ἴο ἃ πχοάεγαίβ ἀἜρτδα. 

ὙὝΠαΐ, ΠοννονΌσ,, 15 παῖ ἢ6 ὉΠ ου Θά ΪνΥ 1 Ρ]165. [Γ 15 ἴσας (παΐ 

ἢ6 ννὰϑ ἰδὰ ἰηΐο [Π15 ϑἰαϊεπιθηΐ ὈΥ ἰῆ6 ῃδοθϑϑιίγ οἵ δὴ δη( Π 6515, 

Ῥυϊ {Π6ΓΘ 15 Π0 γδάβθοῃ ἴο θείαν ἰῃδΐ 1πΠ6 πῃοιυρῃΐ ννὰ5 σεριρηδηΐ 

ἴο Πἰπη.--- ΔΝ ο 7 δὲ α οοῆ. ἘἸρὨϊδουβηθθθ ἃ πα τν]ϑάοπ γα ἰὸ Οο- 

Β οί ἢ Κιπαγεα ἰθγπηβ, ν 8116 νοΚαάηθϑθ δηα [οἱ γ᾽ ἴογπὶ ἃ σουηίογ- 

Ὀαϊδηοσίὶηρ σουρ]οί.--- γν ὁποπίάς ἱμποις ἀϊς δείογε ἐμν “ρι67]. Ιῃ 

βρὶία οὗ {πῸ ἔδοϊ {πὶ ΟοΠαΙθίἢ δα 5θθῃ πηδην ΠΊΘη Ῥσγοϊοηρ {ΠΕ6ῚΓ 

[ῖνεβ πη {πε ὶγ ΚΟ η655 (ν8. 15), ἢ6 γΓεοορηΖαδ {μαΐ ἀεραισΠογΥ 

6ηἀ5 ἰη ργειηδίυγε ἀθδίῃ.---185, Τ᾽ ῖς. .. παΐ τεῖεγ ἴο ““τἱρῃίθουϑ- 

Π655᾽᾽ δηᾶ ““ψ ΚΕ 655᾽" οὗ ἰῃ6 ἵννο ρτεοθαϊηρ νεῦϑεϑ. Οοδοίθίῃ 

ἤΘΙΓΘ 5ΌΠῚ5 ὉΡ [15 πουρῃϊΐ, δανίβίηρ 1[ῃ6 ἀνοϊάδησε οὗ Ἔχ γο ΠΊ65 ἴῃ 

ΟἸΠΕΓ Τρῃϊθουβηθθθ ΟΓΥ Ψ]ΟΚεάπηοθο. Οὐ Ηοτγασε, Κηγίμς εϑί 

γιοάϊμηη. υἱαϊογμ οἱ πίγπφμε γοάμείμηι (Ἐρίδί. 1, τ8, 0), ὅδπὰ 

Ον!ά, Μεαϊο ἐμ δδίριμδ δῖ (οί. 11, τ37)}. 

18", Γὸν με {αὶ ἤεαγς Οοά [αἰ] δ φεῖ! ἴῃ γοραγά ἰο δοι}}]. ΤῊΪ5 ἰ5 

ἃ ρ'ο55 δά 464 Ὀγ 5ϑοπγὲ οὔ ῃοάοχ [δνν, ργόρδῦὶγ ἃ Ολας1ά4.---19, γ715- 
ἄοηι σἰγορηρίμοης {16 τὐ156]1. Τί 15 ᾿πΊροβϑι]Ὲ ἰο ἢ πα δὴν πίε] ρθη 

σοηηθοίίοη ἴογ {Π15 νεῦβα ἢ (6 Ρῥγεσθαΐϊηρ σοηΐεχί. [1 15 πη- 

ἀουθίεαϊν δὴ ἰηἰεγροϊαίίοη ὈΥ (ῃ6 ρ]οββθαΐοσῦ ψῆο ννὰϑ ἰηϊεγεϑίεα 

ἴη Ργόονεγθϑ (50 ὅζ., δῖερ., ΜΟΝ. δηά Ηδ.).---Τ η γμογ5]. ΟἸη5., 

ΤΥ. δηὰ Ρ]υμλίγα ἴοοῖκ “16 ᾽ 85 ἃ τουηά πυηθεγ, 6} 125 ἢ [Ππουρῆϊ 

11 τοί γγοά ἴο ϑοπιὸ ἀθβηϊία δ [ὰδίϊοη, σας ἢ 5 (ῃ6 ἃγοῃοηϑ δἱ Αἰ 68. 

Ὑντιρῃῖ, νι ἢ πλοσγα ργοραὈ"Π]Πγ, σοπηρᾶγοβ (ῃς Μ|Ίσηπα (Με ρία, 15), 

ΨΥ ΠΙΟ. βδᾶγ5 (μδΐ ““ἜνεΓΎ ον 5 στϑαΐ [ἢ Ὑν ὨΙΓἢ {Π6ΓῸ ἃγὰ ἴῃ τηθη οἵ 

Ἰείβιγα."" ὙΠῸ 668 ἤδγα 15 51:1] Γ, ΟἡΪγ (ἢς ““πιεη οὗἉ οἰ γα ἃΓῸ 

ΓΕρΡγεβθηίθα δ5 “στ ]6Γ5.᾽} 

20. }Ὸγ ἐ}ι|6γ6 15 μοί α γίρ]δοι5 ηιαη ἐπὶ ἐἢ6 ὁαγί}}]. 5 σοπηδοῖβ 

ἢ νϑ. 188, ἰτοπὰ νν Πἰ ἢ 1ἴ 15 ΠΟΥ βεραγαίβα ὈΥ ἴννο 1 γρο Δ ]Οη5, 

ΔΠ4 ρῖνοϑ [ῃ6 γβᾶβοῃ ἴοσγ [[. [1 15 ἃ χυοίαδίίοη ἔγοπι τ Κι. 8. ΤΏΕΓΕ 

5. Π0 ΡΟΟΑ Γδάβοη ἴογ γεργαϊηρ ἰΠ6 νϑ8. ἃ5 ἃ ροβϑ, ἃ5 δι ερίτεα δπα 

Ηδυρί 4ο.---21. Τῆι «τυογάς «οἰμεν ἐμόν δρεακ]. ““ὙΠΕΥ 15 ᾿ηα68- 

ηἰΐα, γοογγίηρ ἰο πΊθη ἴῃ σεηογαὶ. ὍΤΠε νὰν ἴῃ νΠ]ς ἢ τθη ἰαἸκΚ ἀρουΐ 

Οἠδ ΔηΟΙΠ ΕΓ ἰ5 [γί Ποῦ ρσοοῖ Πδἱ 8]] 51η.--- 1,σδὲ ἐδιοις πδαν ἐγ δογναηέ 



ΒΕΙΙΕΒΘΝΈΘΘ ΟΕ ἘΧΤΈΕΜΕΣ [(Η. 71:5. 14: 

σΉγ56 ἐμι66]1. ΟἿδ ἰοϑὲ5 ρεᾶςσθ οἵ πιὶηα δηα οἔζεη ραίῃβ ποίῃϊηρ 

Ὀγ βθείηρ “"οὐγ561)5. ἂ5 {{ΠῸῚ5 566 ι15.".--22. Μαη}γ “ἴη165]. ΤῊΘ 
ΟΓά5 ἀγα ΡὈΪδορα ἰη ἴΠ6 ἢγϑί ραγί οἵ {Π0. βδεηΐθηςσθ ἴοσ 84ῖκ6 οἵ 6η}- 

ΡΠ4515.---Τῆγν μεαγῆ. Τῆς Ηεργενν μα πὸ ψογά ἔογ σοηϑβοίεηοα, 

ἃη4 50 υϑοα ““Βεοατγί," ψῃοῃ βἰοοα ἴογ [ἢ 6 ψΏΟΪΘ ΠΟΙ παΐυΓα. 

(οπβείεηςε (συνέιδησιςγ οσοιτϑ τοί ἴῃ [ῃς ΓΚ ἐδάοηι οΓ ϑοϊονιοη, 17". 

--Τῆοι αἶ5ο ἐμ γ5οῖ  Πασὶ οιγϑοά οἱ ι6γ5]. ΤῊΣ νεῦϑα ἰ5 Δη ἀρρΡβαὶ ἴο 

ΟΠΘ᾽5. σοηβοίθηςς ἴο δηΐογοα ἴΠ6 τηᾶχὶηὶ οὗ (ῃ6 ῥγεσθαϊηρ νεῦβα. 

Οηθ Κηοννβ μον ΠΠ{Π|6Δ τηθδηΐηρ δἰίδοῃθϑβ ἴο ΔΎ οὗ ἢϊ5. ονῃ 1616 

ννογάϑ, δηα 5ῃου]ά ηοΐ, {πογοίογε, ᾿Πἰβίθη ἴο (ῃ6 1416 ννογὰ5 οἵ οἰ εῖϑ. 

1. Ὀ557-- “ΒοΙΉ,᾽" οὔ. οἱ 24.--τ δ 5255], οἵ. 612 ἀπά 70} 2713.---- ἽΝ]. 

Ὁ Ὁ) ἰβΒ ἰο Ὀ6 ΒΌΡΡΙ Θά ἴῃ ἱμπουρῃϊΐ 85 'π Ῥυ. 282. Τί 15 οἴΐδεῃ δχργεββεά, 

85 ἴῃ Ὀί. 428..40 κ80 705, 2481 Δηα ΡΥ. 2815,.---16. ὈΠΓΠ]- “το 5ῆῆονν Οἤ Θ᾽ 5 

561 νν]δε,᾽ οἵ. Ἐχ. 19... 566 8150 5᾽ Π1ΔῚ 586 οὗ ΗΠ. ἴῃ ΡΙΠΓΠ, 2 5. τοἱἹ", 

2 (ἢ. 137; ἴῃ ΝΠ, Ὁ... 131 43, ἀπά ὕϑ Γῆ, Ῥ8. τοσδ, δϊερ. ψγου]ᾶ γσοπηάεῦ 

1 “ΡΙαν (6 ΒΔΡΌΙ,᾽" εἰϊηρ ΝΠ, ΕΖ. 13}7, “ῬΙαὺ ἰπμ6 ῥγορῃμεῖ,᾽" δἂβ ἃ 

ΡΔΓΔΙ1Ε].---- ἼΠ], ο΄. οὐ 215.--- ΡΠ], ἃ ΗΠ ΡΟΙ6]. ὙΤμδῈ ΠΤ 15 δϑϑιπηαίεα 

85 ἴῃ Ἰϑῦ, Νὰ. 2157, δηα ΠΡ, 15. 116. Οὗ. (ἀ(65.Κ- ὃς44.---17. ΣΡ νο]. τν 

ΙΓ ΒΟΒΙΧ τηθδηβ [Π6 ῬΓΟΡΟΙ ΟΥ δί(πρ {1π|6 ἴοσ ἃ ἰπίηρ, ο΄. 5. 15 το 

Ῥγ. 1533, βοποα ΠΡ ΝῸ πιοᾶηϑ “ ὈΠΕΠΊΕΙΥ,᾽ ΟΥ δὴ υπβίπρ ἰηθ. ὯΝ ἰδ 

[ταῦθ ν 564 Κα ΠΡ ἴῃ βυςἢ Ἐχργαββίοηβ, ζῇ. 15. 1322 8, 37}3 70} 1820, 

-18. ὔν 210], οὕ. ου. 54.--- "2 ΤΩΝΠ], οὐ. 1. 3.241,--τοὄὄ ὔ ΝΧ}], 85 1)6]. Βα5 ροϊηίβα 
ουξ, 15 564 5 ἰη ἴῃς Μίβῃπδ ἴῃ {πε 56η88 οἵ “δὲ αυὶ ἔγοπι,᾽ οὐ “Ἂβυ1} 1655 
οἵ, ο΄. Βεγαξοί, 2: νι υκῦ ὉΝ, ΝΥΝ 20 Ἠ9 ΌΝ, ΝἼΡΌΣ ΤῸ »ΣΥ ΠΣ ΝΡ ΤῊΣ 

Ν τ, (Ὁ χρηάργβ δ νν, μέρ, “ἴο Δάπεγθ᾽᾿ οὐ “1}ἋΟ]]ονν οἰ βοῖν,᾽ Ρὰΐ (815 

ἰβ δΔῃ δοοίἀεηϊαὶ δῦγοσ ἔογ ρηἤῥλαᾳ.---19. τ 190] ῥτοῦδοὶν Ξε “θὲ βίγοηρ 

ἴογ ἴπ6 ννῖβθ." 5. 6839 ργονεβ (ῃδΐ Τ9) δῪ Ὀ6 566 ἰγαηϑιτίνεῖὶγ. ΙΓ αἴ 

[85 ἃ ἰγϑηβίἷνε ἔογοα μεσο, Ὁ νου θὲ υδϑεά 85 ἴῃ Αγᾶπι. ἃ5 β'ρῃ οὗ [ῃς 

αἰγεοῖ οὈ]θοῖ. ὅδίποε Πρ, κὸ Α5. ὀζεζιφ, ἀϑῦδ!ν ΠπΊεΔ 5 5ΙΠΊΡΙΥ “Ὅ6 

βίγοηρ,᾽" 1 15 ὈΠΗΘΟΘΒΘΑΓΥ ἰὼ Δ5ϑΌΠη6 8η ΑΥΔΠΗΊΔΙ5Π).--- ΠΦ}}] 15. 14 Κθη 

ΌΥ Οἰη5. δηα Ρ]. 845 ἃ τοιπηα ΠΕ ΠΊΡΟΓ ΓΞ ““τηδηγν,᾽ Ὀυϊ {Π6 Ράγδ}1615 εἰϊεά 

(απ. 3231 Νὰ. 1412 700 193) ἀο ποῖ Ῥδᾶγ οὔ βίῃε ἱπίεγργείαιίίοη. ὙΝΠα. 

ἰαΚε5 (ῃς νοσζὰ ἴῃ {6 βεηβε οὗ “θα ῃ,᾽" Ρυΐϊ [6 νεγβίοηβ ἃζὲ ἃ]} ἀραϊηϑί 

{ῃ15.--2ώ0. ΡΣ ΣΝ ἽΝ], ο΄. ἸΔΣ Τὴ 12}, Ἐχ. κ5|5.---.ς.-21. Υὸι" ὝΦΝ] 15. τὲ - 

ϑατάςα Ὀγ Ζδρ. ἃπὰ Ηδ. 85 ἃ ρίοβϑβ ἴουγ πηείγςδὶ ΓεδϑΟη8.---- Ὑ 2 }} 15. 1π- 

ΡΘΓβομδὶ, οὕ. Οε5.Κ.- δι44{.-. ὦ, ΚΟ, Ά «ἀηα ᾧ «δα ον, θὰΐ (15 15 
ΓΟΆΪΥ 8δῃ ἀπηδοθββασν ἱπίεγργείδείοη.--- Ὁ 100], τύ. οα. 1|3.--ῦ Ὁ] 

Σ -- λοιδοφοῦντες, “ταν]6,᾽ ΨΠΙΓῊ 15 ἃ ΠΔΡΡΥ τεπάσογίησ. Οη (Πε τιϑδη- 

ἴῃς, ζ΄. Τιν. το. 2 5. τό5. ὙΠΕ ρϑγί 5 υβϑ6α ἤδγα δἴζεγ ἃ νΌ. οἵ μεαγίηρ, 

ο΄. Κὸ. ξ4τοα.---ἰῦ ὙΦ Ν] (σύ. νον οὗ 7.4) ΞΞ ἢ οὗ δδυϊεγ Ηερ. Οὐ δι. 

14. 210.-- 22. Ὁ}. Οἰἷἶπ5. μο]4 πδὶ (18 θεϊοηρβ ἴο σῦν θὰϊ θδοδιιβα 5ὸ δῦ 
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τευηονεά, Δηοῖ ΕΓ νν85 ἰπβογίεα. ὅ516ρ. τεραγάβ 11 85 ἃ ἀϊορταρῃ. Τι ἰ5 

θεῖε ἢ Κντ. ἴο ἰά κα 1 ἢ Ἴ3", οὐ Ηο. 61: Ζο. ο᾽1 700 29.--- 9.)Ὧ} 
ΤΊΣ], [ῃε δες. οὗ {ἰπ|6θ. Τῆς σοηδίγαυςιοη ἢδ58 Ῥδθη ἱπνεγίθβα ἴοσγ 58 Κα 

οὗ δ ρ ἢ 8515 85 ἰῇ νϑ. 20, 8150 4128 κ"8,--- 2 Ἢ] Ηδ., ἴογ πηοίγιςδὶ γθαβοῃϑβ, 

τερατγαάβ ἃ ρ].--- τ]. ὦ δηα ᾿Α τεδά »"" βεγε, νης ἰβ εν] θη ἃ ὈΪυΠάοτγ, 
ἴογ 1ἰ πιᾶῖκαβ ἢῸ 86εη56. Τἢα ρῥγαβεηί γοδαΐηρ οἵ (ὁ 15 εοηῆαίε, {μαὶ οἵ ᾿Α 

Βανίηρ Ῥεθὴ σοι ἱη6α ΨΥ] ἰ (50 Μοπίζδυςοη ἀπὰ ᾽ἥηγ.).---Ἴἢ}, ΟΥ. 

πΩΝ, σογ͵γεοί. : , 

»5-,--ἼΏ6 ΘΟΑΓΟΒ [ΟΓ Μι βάομ ἰοδ845 ἴο ἃ βενοσο ἰπἀρτηθηΐ οὗ 
ΨΜΟΙΏΘΩ. 

23. ΑἹ] [Π151 πᾶνε ἰδϑίεα ὃν ννἱβάοτη. 1 9414 “1 ψ}}} ΡῈ ννῖβα," Ρυϊ 11 ννὰβ 

ἴατ ἴτοπὶ 6. 3’. Εδγ ο 15 ἴῃαϊ ΠΟ οχὶϑίβ ἀπα ἄθερ, ἄθβερ; ψῆο οδῃ 

βηα ὁ  Ζ5,.1 (υγηρδα ἴῃ ΤΥ ποδί ίο Κηονν, ἴο βθδγοῇ δηά ἰο βεδὲκ ουἱ 

νν]ϑάοπη δηα (115) 51π|, πα ἴο Κπον {Παΐ ψν] ΚΟ Π655 15 Το 15 η655; δηα 

ἴοΙγ, πιδάηθθβ. 35. Αἥπα 1 ἰουπά ἃ ἰπίηρ ποτα Ὀἱογ {Π8η ἀεδδίῃ---ἃ 

ὙΟΙΏΔη ὙΠΟ 15 5ῆ8Γ65 8Π6 πεῖβ ἅγθ ΠῸῚ Πεαγί, δηα ἤποσ μαηάξ [οἰίογϑ. 

ΗΕ ΤΗΑΤ 15 ΟΟΟ ΒΕΕΟΒΕΕ ΟΟΡ 5ΗΑ11, ΕΒΟΑΡῈ ΒΕΟΜ ΕΒ, ΒΌΤΑ 

ΒΙΝΝΕΕΒ ΒΗΑΙ, ΒῈ ΟΑΠΘΟΗΤ ΒΥ ἨΕΞΒΕ. 57. 566. {Π15 1 Βᾶνε ἰουηά, 5αγ}5 

Οολείοιν,, (Δα ἀϊηρ) οὔβ ἴο οπε ἴο ἢπά ἴπε βϑῃη. 38, ΜΝ ῃΪςἢ ἀραὶπ δηάᾶ 

ἀρδὶη ΠΝ 500] Πᾶ5 βοιρῃί δῃά 1 ἢᾶνε ποί ουπ. Οπε πιδη ουΐ οὗ ἃ 

[μουβαηα 1 πᾶνε ἰουπά, θυΐ ἃ ννοτηδη δηλοηρ 41} {Π656 1 Ὦδνα ποὶ ἔουηά. 

39. ΟΝΙῪ 5ῈῈ ΨΗΑΤ 1 ΗΑΝῈ ἘΟΥΝῸ, ΤΗΑΤ ΘΟ. ΜΑΡΕ ΜΕΝ ὕρΡρξεΙΟΘΗΤΊ, 

ΒΌΤ ΤΗΕῪ ΗΑΝΕ ΒΟΌΟΗΤ ΟἹ ΜΑΝῪ ΟΟΝΤΕΙΝΑΝΟΕΒ. 

7::. ΑΙ ε)υὶς 1 πανο ἰοδίοά ὃν «υἱδάονι]. ““ΑἹ] {Π15᾽ τείεσγα ἴἰο τῃ6 
Ργεσβαάϊησ. Τὴ νυ ογ, ἃ5 ἢ6 Ρᾶ5565 ἴο ἃ ΠΟῪ {Π6ΠΊ6, 55 0Γ65 1.5 

(πὶ (Π6 Ρῥγεσβαάϊηρ τηαχίτηβ ἤᾶνα θϑθη ἰδβίβα.--- 7 δαϊά “1 «ΟἿ δὲ 

εὐῖξο,᾽ διιὶ {ϊ τυας Καγ ὕγοηι ηι6]. ὙΠουρΡῊ ΟὐοΠε δίῃ σου ]ά Ὀγ ν]5- 

ἄοιῃ ἰδϑί βογηβ [Πἰηρβ, ἢ6 ἀβοίαγοβ [Πδὶ ἢθ δά [ουπηά ἰἴ ᾿ἱπηροβϑῖ 6 

ἴο Ὀεσοπα δαί} ν νγῖ5886ὲ. ὙΤὴδ νεῦϑα γα ]ν [ΟΥΤῚ5 ἃ γα ηϑοη ἰο ἃ 

ῃδν ἰορίς.--24, αν οὐ 5 δια! τυμίοΐ! οχὶς,5]. ““ἼΤΠαΐ ψῃ]ςἢ Ἔχ ϑίβ᾽" 
ΒΘΘΠ5 ΠΟΓΘ ἴο ΓΕΙΟΓ ἴο (Π6 {γὰ6 ἱπυναγάηθ655 οἵ (μῖηρδ, [πΠ6 γϑα ν 

θεῖον 411 σμδηρίηρ Ρῃβηοπίεηα. ΓῊΪ5 15 “"[ὯΓ ΟΗ͂,᾽ ἤδη σδῃ ΠανοῈῦ 

στΆ5Ρ 11.--- 6. Ρ, ἀ66}]. ὝΤΠΘ ταροι το 5 ἴΟΓ ΘΙ ρδ515.-- - 70 

σαη βηά 12]. Οη τἢ6 1πουρῃΐ οἱ {Π6 νεῦϑθ, σοϊῆραγθ 700 11]. 

2813-28 ΒΩ, 2428. 29 ΒΔΓ, 414-38. 29. Δῃη( ΕοΙη. 113.---26. 70 5εαγο απά 

δοεΐ ομί], ο΄. τ'8.---ΤῸ ποι {{παὶ «οἱοκοάηεδς 15 7οοἰ δἤμθδς; απά 

Μίϊν, τιαάη655]. ΑἸ ΒΟῸρΡΉ 11 5 ἱπηροβϑίθ]ε ἰο η4 οὐ [Π6 υἱἱπηαῖα 

ΓΘ, ἃ5 Οομ οί Πδ5 75. βαϊα, 6 σου]ὰ ἀβοογίαϊη {Πδὲ νυ ὶοκοά- 

655 15 [ᾺΟἸΪγ, ἀπα {Πδΐ [οἸ]γ 5 τη η655.---26. ογο δι ον ἐμαη ἀδα!}]. 



ΘΕΈΝΕΚΕ ΤΌΘΟΜΈΕΝΤ ΟΕ ΨΟΜῈΝ [(Η. 7: 147 

Τοδίῃ ἰ5 ἰγεααθηί [Ππ15 ΘρόΚεη οἵ, τ 5.1 555 ΡΥ. τς’ Β5. 285: 41!.-- 

Α «υογια αὐλο 15 5μαγ65 απ ά Ἠδίδ αγὸ Π67 μεαγί, απά πδγ μαπάς 7665]. 

ΤῊ Ηδρργονϑβ Πο]ὰ ἰῃδί ἰῃ6 51η δῃηὰ ψ]γοίς θάηθ85 οὗ πηδῃ δηϊογοά 

[η6 νοῦ] {Πγουρῇ νοιηδη (ς΄. ἡ. 2 61- Β5. 2ς3), θαΐ Οἰη5. ἰ5 

ψτοηρ; ἴῃ {πἰπκίηρ (Παΐ ἴ5 [Π6 (ΒΠουρῃς μθσθ. Οομείβίῃ ἰ5 ἱηνεὶρῃ- 

ἱηρ' ἀραϊηδί δά ννοπηθη ἴῃ 1Π6 νεΐῃ οἱ ΡΥ. 5". 32. 38. γ,32..28 224. Ηρ 
ἄοεϑ ποί πιθδῇ ἴο 580 {Πδΐ 811} ὑνοήθηῃ ἃΐα ἀδϑίγυςίίνα, ἴοσ ἰπ 9! 

ἢδ δῃοοιγαραθ ΠΟΠΟΓΔΌ]6 Π]ΔΙΤαΡ6 ἃ5 ἃ βοιιγτοα οἱ ὨΔΡΡΙη655.--- 6 

ἐμαὶ ἐς ροοά δοΐογοε σοά]. ΤῊΪ5 δηά 8}} [πδἰ [Ο]]ονν5 ἴο {Π6 6πηὰ οἵ νϑ. 

ΜΌΝΕΙΙα τεραγάβ ἃ ΟΠπαςίά ρ]ο55.---27. Αἀὐάϊηρ ὁη6 ἰο ὁη6 ἰο βηπά 

ἐμι6 σμη]. ὙῊΪΒ 15 δΔῃ δχργδϑϑίοη ὙΥΠΊΟΝ ᾿ΠΊΡΓΘσ565 [Π6 γοϑ θυ ἢ 

ΟΠ ΠΟ θ ἢ 5 Ἰαθοσίουβ δπά {πογοιρῇ ῥσοςαβ5 οὗ ἱηνεβεσαίίοη. Ῥεγ- 

ὮδΡρ5 Οοδοϊοίῃ ννὰβ {μι πκίηρ οὗ [Π6 Ἔχροίθηςσα οἱ ϑοϊοπιοη 8ἃ5 ἀ6- 

βου α ἰπ τ Κ. ττἴ5. ΟΠ Β5. 47:".---28. Αναΐη αν αραΐη »ν δομὶ 

μας δομρὶ]. Ἠδ ἀοδ8 ποΐ 540 5 ΠΊρΡΙν “1 ἢᾶνε βουιρῃϊ." [Ιἐ ννᾶϑ πο 

ΙΏΔΘΓΘ ΟἸΓΙΟῸΒ ἸΠΘΌΪΓΥ οὗ [(Π6 ἰηίο! δεῖ, θὰ ἃ δαγί βοῇ. - --Οπὸ 

γπα Ὁ ομί οὗ α ἐπομδαμα]. ῬΟΒΘΙΟΙΪΥ ἰῃ6 ΠΌΠΟΙ νγὰ5 βαρρεϑίεα Ὀγ 

{Π6 πυμαθεῦ ἴῃ ϑοϊοπιοη᾽β μαγορι (ςΓ. τ Κ. 13), Βαὶ τῃΐ5 5 ἀποεγίδίη, 

8ἃ5 “ἃ ἰποιβδηά᾽ 15 οἰΐδθη ιι566 ἃ5 ἃ γοι! πη ΠΌΠΟΙ, 566 Εχ. 209 

241 1. τι1 700 93 3323 Ρ5. σοι 84:5 ροοΓ 1τοξ 5. 20:7 6ο22.----Α τυογηαη 

αγηοηρ αἰ {Π|656 1 μανό ποί {ομμα]. ὍΤῊΪΒ. ἱπηρ] 165 ἰμαὲ Οοδμο θίῃ 

νν88 ϑοῃηθίῃιηρ οὗ ἃ πηϑοργηϊδί. Ηδ δά δρρδγεηίν δα βοῃὴθ 

ὈΙΕΓ Ἔχρογίθησθ ψν [ἢ ἃ πε .Γ οὗ (Π6 οΟρροϑὶίε ϑβ8εχ. Ηδβ 15 ΠΊΟΓΘ 

{ΠΔη γεῆδοϊηρ (μῈ Οτθηΐαὶ νίενν {μαὶ ὑγοπῆθη ἃΓῸ ΠΊΟΓΘ Ρσοηθδ ἴο 

581ὴ {πη πηεη. (ΟἸὨγγϑβοβίοπιΊ, ἢ]οηι. 44. (Ὁγ. 28, τοργοβθηίβ (ἢς 

Οτθηΐαὶ νίενν ἤθη δ6 58 γ5, ““ϑαίδῃ ἰε [0Ὁ 5. νος, [ΠΙηΚίηρ 586 

νου ΓαγίΠ Γ Π15 ΡΌΓΡΟοΒΘ5." ΟΠ ΑΙοἢ 15 βαγίηρ ““Ρογίδοϊς τηθῃ 

ΔΓΕ ΓΆΓΘ, Ρογίεοξ ννοηθη ἀγα ποη-Θχιβϑίθηί." 

29. 516ερ. ἀη ΜΟΝ. ἅγὰ τὶρῇϊ ἰῃ τοραγάϊηρ {Π|15 νϑῦβα 5 {Π6 ννοῦκ 
οἵ ἃ (Ππαςϊά ρ]οβϑβαΐογ.--σο γ»ιαάδ η16Ή, πῤγίρ]], ῬτοΡΔΌΪΥ ἃ τείογ- 

Εηο6 ἴο Οη. τ΄: 5,--͵76[ὁκιὸγν πανὸ σομρ! ομί ἡπαηγν σομ γίυσηςΕ5]. 

ΤΠα ροϊηΐϊ οὗ νίενν ἤόγὸ 15 ἰπαΐ οὗ {πὸ ψυίογ 7. ἰπ αη. 45:6 645, 

Ῥεγδρ5 {πΠῸ Ο(λαςα Ἰηἰεπάδα ἴο βαρραβί {Πμαΐ [ῃ6 λμαγοηιὶ ννὰβ οἠδ οἵ 

ΓΔ ̓ 5. ΜΙΟΚΟα σοπίγ νης 65. 

28. ΌΣΓΙΣ ΓὉ)], οὐ. ἼΌΞΓΣ ὍΣ, τ|8.-- ΠΝ ΓΝ] 15. οπγί 6 85 ἃ δὶ. 
Ὀν ΖΡ. δῃὰ Ἠδ. ἔογ πιείγίςδὶ γεββοηβ.--- ΠΝ 15. 1ῃ6 ΟἾΪΥ ᾿ἰπϑίδηοο 

οἵ δοομοτγίδιϊνε ἴῃ {πα θοοκΚ. [{ Ἔχργεββοϑ βίγοηρ γεβοῖνε.----24, πη 50] 



14ὃ ΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΕῈΘ 

ννὰ5 πιἰβπίογργοίεα Ὁγν ὦ δηὰ Ὁ. Ῥγοῦδθὶν τπεῖγ ἰαχί μδα Ῥδθῆ οοτῦ- 
τυρίεα ἰο ΠηΠὉ.--- } ὈδΌΔΙῚῪ πλεδη5 Ἔνεηῖβ ΟΓΥ ῬΒεποηθηδ νν]Ϊ ἢ 

Εχίϑί (19 416 610), Ρὰΐϊ {Π6 σοηίοχὶ Τη8 Κ65 ἰΐ Ὠδοθβϑασυ ἴο υπηαεγϑίδηα 1 

Πδγα 85 {παὶ ψῃ ἢ ἀπά ογ! δεβ ῬΠοποπλἝηδᾶ.---- ΡῸ» ΡῸ»], δὴ δηοίεηί δχ- 

Ῥγεβϑίοη οὗ {πε βιυρεγίδῖνε ὈΥ πιεδηβ οὗ γερο τίοη, ο΄. (65.Κ- ὃ1332Κ δηὰᾶ 

Κῦ. ξ3ο9π1.---26. "251] ἰ5 ἀϊβίου!. (Οἷπβ. τεπάρθτβ “1 δηά τὴν Πεαδτί, 
ἰακίπρ ἰὶ ἃ ἃ βεραγαίες 5 0). ΑΕ,., ΗεγΖ., Μοββϑ, ϑδίυδγί, θε]. δὰ νυ. 

ςοπδίσυθ ἢ δὶ [ο]]οννβ: “1 ἰὐγηδα δηα τὴν ποαγί ννὰβ ἰο Κπον,." 

9 Μϑ5., Σ, ὦ, πὰ Ἦ, Βονενεσ, τεδὰ 3252, δῃά δ9 ῬΝΊΠΟΚΙΟΣ ἂπά 

ΜΟΝ. δᾶνε 5ββϑῃ, (15 ταυϑὲ βανε θη (ῃ6 οτὶρὶπαὶ ἰοχί, τύ. 2".--ἰοϑη], 

δὴ Αγδηλ. ννοσα ξξι “σεοκοηΐηρ,᾽" ““ϑυση,᾽" οὐ. 1784. σορα. [{ οσουγβ ἴῃ ΒΗ. 

ΟὨΪΥΚ ΠΕΓα, ἰῇ ννβ. 27 δῃὰᾶ οἱθ. Οη ἰΐ5 ἑογπιαίίοηῃ, οὔ. Βαγίῃ, Νορηΐμαί- 

δἐάμηρ, δ. 2028.---Ὁ} γ»Φ . ΜΕΝ., οὔ δοοουηί οἵ Ὁ ἀπά ἃ τεδαϊηρ οἵ 

]ετ. δπὰ βϑοπὴθ ρεου]]αγ 65 οὗ (6, μο]45 (πα {πὸ οτὶρίπαὶ τεδαϊηρ ννὰ5 
γ»υχ 050. ΜΊΤ'., 85 ἰΐ βίαπάς, δῖνε5, μοννενεσ, ἃ ΠπΠΊΟσα οἰ πηδοίὶς δηα σἸΘΑΓΕΓ 

{πουρῃῖ, δπα βῃουϊά θὲ [ο]]Ἱοννεά.-- τ ϑην ὐρ905], οὐ. οἡ τ. ϑίορ. 
δηα δᾶ. τεραγά 1ῃΠ6 νβ. 85 ἃ 5]., {πε Ἰαίἴεσ ἃ5 ἃ ἀου Ὁ ]6 ρ}].---26. Ν.Ὸ], ἴῃ 

Ιαίε ΗθΌ. πε ραγί. 15 ἰϑεα ἱπϑίεδα οὗ νϑγίοιιβ ἔογπὶβ οἵ (πὸ νεγῇ, δῃά δε 

5 ἐχυϊναϊεηΐ ἰο ἃ ρετγίεςϊ, οὖ. Κ ὅ. 239. [Ιπ ἰαΐϊε Ηερ. νεγὴβ “δῷ ἅτε 
οἴϊεη σοηξυθεα ΜΠ νεγθβ “πὸ, 85 μοῖὲ (ο΄. 6 ε5.Κ- 75ττ)ὴ. εἰ. ροϊπίβ 

ουἱ (Πδῖ ἴῃ (ῃς Τ᾽ ϊπιμα (Υ ϑαριοίδι, 63) 1ἴ 15 5814 ἴο ἢδνε δε σομητηοη 

ἴῃ Ῥαϊεβίίης ἰο ἱπαᾳυΐίγε δἰϊεγ α ψεδαϊηρς ΝΥ ἸΝ ΝΥ Ὸ---  ΠΔΡΡΥῪ οἵ υη- 

ὮΔΡΡΥ ὃ Οἷε τοῖ. νὰβ ἴο Ρυ. 1833, (ῃῆε οἴμογ ἴο {818 ρᾶββᾶρθ.---ὐνν ἡ} 15 
Βεῖε ἴῃ οορυΪα, ούῷ Οπ. γ3.-τ-ου .} (6 τεδὰ ὙΧῸ (51η6.).--ῶν ΠΝ πα 

Ὁ ΠΧῸ Ν]Ξ 6 Μοηδη ΠΟ ἰ5 πεῖβ." ΟΥ̓ πῦρ ὯΝ, Ῥϑ. τοὐἱ. 

σίας. τορᾶσγαβ {πε νβ. 85 ρεηπαΐηθ, 16 Ηδ. Ἰοοκβ ἀροη ἰΐ 85 ἃ ἀουθὶς 

Εἰοββ. Ηδ. ἀδβοΐαγεβ παὶ Οὐ. ννᾶβ πὸ πιὶϑοργηϊδί, θυΐϊ ανογεα ΠΔΡΡΥ 

Ιηδιγίαρο, ἃΠπα γεΐεγβ ἔοσ ὑγοοῖ ἰο οἢ. 910. [Ι{ 15 αἰβίςα]ς ἴο Ἔβοαρα ἴδε 

σοπο]υβίοη, ποννενογ, {παὶ {πῈ νογαβ ἤεγε δ ρ ογεα ἃγα ϑῃαγρεπεα ὈΥ 

ἃ ὈΠΙΟΓ ΡΕΓβοηδ] Ἔχρογίθησα 1  ϑοπηα οσίδη. Τῆς ρᾶββᾶρε γείογγοα 

ἴο (ςἢ. 919) υγρὲβ δη]ογπιεηΐ ΜΠ ἃ νοπδη, ποί {Π6 ῥ]δοίηρ οὗ ἰγυϑὶ ἰῃ 

Βοι.---27. γῦτρ ΠΊΩΝ] 15. ἴῃ6 οὔ] ρίασε ψβεγα ΓΡ ὁσουτβ ΜΙ ἃ ἔδπ. 
νὉ. (ΟΥ. τ 128 τ2᾽ῦ,. Τῃ 128 ψὲ πᾶνε ΓΌΠΡΠ ἼΩΝ, δηά [ἢ6 πια)ογὶγ οἵ 

βοῇ ΑΓ 50 ἰδκο ἰἰ ποσὰ (ατοῖ., Ηουρ., Μίςἢ., γε}, νη ἀογ Ρ., ϑιυδτγί, 

ΕἸσι., Ηδ]., γσ., ΜΝ 14., (65.Κ: δι22γ, Κῦ. δι2ηιά, δπα Ὠτσ.).- --28. σὰ] 

Ῥεγΐθβ νου] σἤδηρε ἰο σῶν, Ὀὰϊ ποιπίηρ ἴῃ ἴῃς νεγϑίοῃβ βρρογίβ {Πϊ5. 

Κό. (83834) τεραγάὰβ ἼΦΝ [γ᾽ πίογε εθεςῖνα.---Ὁ»} δ5 ἴη πὰ. 116 Πογο τε 

“ἃραὶηῃ δηα δραίη.᾽᾽ ---ΟἽἼΝ] 15. Ἐχρ αἰπεα Ὁ ὅτ. ἀπὰ 5ϊδερ. 85 ἃ σσεοίβιηῃ 

ἴογ ἄνθρωπος, Ὀιΐ ἃ5 ΜΟΝ. Πᾶ5 ποίεα ὉῚΝ ἰβ Ορροβεα ἰο πιΦΝ ἷἴπ ἃη. 

222. 23.325. 48.12.11. 30. 2. (7.), Ψ οΓΕ ἴπεγα σδη ΡῈ ἢο Οτεεὶς ἰμθαοδηςο.---ΠΌ᾽ Ν]. 

Ῥεγμδρβ Ο. ἰβ {ῃϊπκίηρ οὗ {86 δ᾽ π γῶν οἵ Ῥγ. 31|0.----29,. Ἴ25], “δίοης," 
16 η ““ΟὨΪγ,᾽᾽ ΟσςΌΓΒ Βογα ἴῃ δῃ ἀπυδι8] ΒΕη56. [5 ὁσσυγγαηςα ἴῃ 15. 26:3 

ἷ5 Κἰπάγεά, Ρυΐ ποῖ ᾳυϊίε ράᾶγα]]ε].--- 91. ], σαποτῖς Ξε τιδηκίηα,") 85 ΠῸΠ 

ϑῃοννϑβ.----ὙὉὸ. }ξξ “"Βοῃμόσγδθ]ε,᾽ “τ ογα ν ἀρτῖρμί, οὐ. τ 5. 295.--͵τυ) δ Π], 



ΚΕΕΙΕΟΤΙΟΝΘ ΟΝ ὈΕΘΡΟΤΊΘΜ [((Η. 8:-- 140 

ἃ Γᾶτα ψοσγά, ὁσσυγγιηρ, ΟὨΪΚ Ποτα δηα ἰῃ 2 (ἢ. )όιδ, Τί πηδᾶηβ “““οηίσίν- 

δΔῆς65,᾽᾽ “αεν!ςα5.᾽" [Ιἡ (Ἡ. 11 15 ρρ δα ἴο βηρὶπεβ οἱ να γ. 

8:-",.---οβοοίίζομβ οὐ ἀδβροίβῃι. 

8ι. ᾿λο ἐς ἐξε ἐᾷ τοῦῖδο πῶ 

μά τοῦο ἄμσιυς δὲ ἐπίεγβγεία οι οΓ ἃ γ»ιαξί2 7 ἢ 
71: τοϊεάονε οὗ ἃ γιαπ ἐἐϊμηείρος ἀϊξ κπσα 

“μά ἐδε εραγδεροῖς ΟΓ ἀξ σομπίεμαπος τς ἐλαη ρα, 

3. ΟΡ ϑοσγνε ἴῃ6 σοπιπιδηα οὗ ἃ Κίῃρ, ΕΝῈΝ ΟΝ ΑΟΟΟΌΝΤ ΟΕ ΤΗΕ ΟΑΤῊ 

ΟΕ ΟΡ. 3. ΡΟ ΝΟῸΟΤ ΒΑΒΘΗΙῪ 00 ΕΒΕΟΜ ΒΕΕΟΒΕ ΗΙΜ, ΝΟΕ 5ΤΑΝΌ ΙΝ ΑΝ 

ἘΝΤΠ, ΜΑΤΤΕΕ, ἴοΥ ψνμαΐ ἢς Ψ1] 6 ἀοθβ. 4. Εοσ {πε ψνογὰ οὗ ἃ Κίηρ ἰ5 

ΒΌΡΓΕΠΊΕ, ΔΠηα ὙΠΟ 5848]] 540 ἴο ῖπι: νῃδί ἀοεϑβί ἰῆοι ἢ 

5.6. ΟΟΜΜΑΝΌΜΕΝΊ-ΚΕΕΡΕΕ 5ΗΑ1,1, ΚΝΟῚ ΝῸ ΗΒΑῈΜ 

ΑΝῸ ΤΙΜῈ ΑΝῸ ΌΘΟΜΕΝΤ Α ΨΜΙΘΒΕ ΗΕΛΑΕΤ ΚΝΟΥ͂ΝΒ. 
δ. ΕΟΒ ἘΝΕΚΥ ΜΑΤΤΕΒΕ ΗΑΒ Α ΤΙΜῈ ΑΝῸ ἸΌΡΟΜΕΝΤ. 
ον ἰδ Τλίβοσυ οὗ πΊδῃ 15 στεδαῖ Ἰροη ἢΪΠ,. 

Τ᾿, Εογ {ῃοῦα 15 ἢο οὔθ ψῆο Κηονβ {παῖ ψῃ ἢ 5141} Ὀ6, ἔοσ θη 

584}} Ὀ6, ῆο 58}8]] (6}} πα ἢ 8, ΝῸ πῆδη Ὠδ5 πηδϑίοσυ ονεσ {πΠῸ ψνἱηα, ἴο 

Γοϑίσαίη [6 ]ηα, ΠΟΥ ἰδ ἢ6 τῦϊοῦ 1 ἴῃς αἀδν οἱ ἀδαΐῃ, ΠΟΥ 15 ἴΠοῖδ ἃ 

ξυμ] ουρἢ ἰῃ ΑΓ, ΠΟΥ ΜῈ] νυ] Κεάπεθβ εἴδεϊ δὴ δβϑοᾶρα ἴογ 115 Οὐ ΏΘΓΒ. 

9. ΑἹ] {Π151 πᾶνε βεθὴ δηᾶ ἢᾶνε ΔρΡρ θα τὴν Βϑαγί ἴο 8}} {ἰπ6ὸ ψοσκ {πΠδῖ 

5 ἀοῃθ ὑη6οΓ Π6 5υη, δἴ ἃ {1π|6 ΘΠ τηδη 85 ΡΟΥΤΕΥ ονὸσ πηδῃ ἴο ἢΪ5 Πυγί. 

8'. Ἡ͵μο ἐς {ἶκο {16 ιυΐδε για]. ΤῊΪΒ νεῦβα γν Π] ἢ σοηβίϑίβ οἱ ἵννο 

Βηοιηῖς βαυηρδ, ἢ85 Ὀεδη ΤΙΡΉΏΓΥ τεραγάδα ὈΥ 516ρ. δηά ΜΟΝ. 858 

ἔγοση ἴπΠ6 μβαηὰ οὗ {ῃῈ οζηια ρ]οββαῖογ.-- -Π|πρρεΐμε5 [5 ζαεε], 

δῖνεβ 1 ρτδοϊοιιβηθϑ5 ΔΠ6 ΡΟΥΝΟΓ ἴο ἰῆϑρίσγε (ῳ. Νὰ. 6: Ῥ5. 492), 

ΘΏΔΌΪ65 ἰἴ ἴο ἜΧΡΓΘ55 σουγαρα (ο΄. [00 2923), ἀπα ᾿πιο] ]Πρεησς (οὐ 

Ῥ5, 1τ9").--τῖα σοαγδέηθδ5 οὐ ἢ οομηίομαημεε 15 σπαηρεα], 5 ἢ 

ἰ5 ἴῃς {γδηϑίογσγηϊηρ ΡΟ ΕΓ οἱ σμαγδοίογ. 

2. Οηἡ αοοομηί οἵ μι6 οαἱ΄; οὕ Οοα], ργοράθν [6 οαἱἢ οἵ δ] ρίδπος 

ἴἀΚθὴ δἱ (ἢς Κιπρβ σογοπδίίοη, τύ τ (ἢ. 1ιὸ 202: [ο5. Απί. χν, 

1οΊ; ΧΡ, 2. ΜΟΝ. τΡΠΓΠΥ δβϑϑίρηβ {15 οἰαῦβα ἴο (ῃ6 Οἠασίά 

Βἰοββαΐοσ. ΟΠ οί 5 ϑἰαίθμηθηΐβ ἃσγα στθδῖ!ν ϑἰγοηρίῃεηθα θη 

1ῃ6 ρίοβϑεβ 416 σεηηονεα. ὅ΄᾽6ρ. δηά δ. πεϑαϊθϑϑὶν δϑϑῖρῃ (Π6 

γΠ0]6 βϑοίΐοη ἰο ρ]οβϑβαίουϑ.---ὃ, 120 ποὶ γαδθίν ρο ἤγοηι δεύογο [ἴηι], 

ΤΕΡΕ] ἀραϊηϑί ΠΪΠῚὶ ΟἹ ΤΕ ποῦηςσα ἢ]15 βοσνίςθ.---δίαηά ἦη αἩ εὐἱὶ ηιαί 67]. 

ΤῊΪ5. 15 διηρίριοιθ. [Ι{ τηΔῪ τηθᾶη (1) “ΤἿΠΡΟΓ ποὶ ἴῃ," (2) 

“ἙπὲοΓ ποῖ ἰη" (τ΄. Ῥ5. τ' τού3: 76. 23:5), οὐ (3) “""ϑίδηδ᾽ (45 Κἰηρ) 
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(ζ΄. Ῥη. 8:5 1139. Ῥγοθδθὶν (Π6 βεσοπα πηεδηΐηρ 15 ΠΘΆΓΟΓ (ἢς ψυτῖῖ- 

6ΓἾ5. 1πουρῇϊ, αἱ ᾿ἰθαϑί [ῃ6 σοηΐοχί ἔανοῦβ {Π6 ᾿ηϊεγργαίδιοη “ΘΠ ῈΓ 

ποΐ ἰηΐο ορροϑί(ΐοη ἴο Πἰπὶ.᾽ 86:6, μοννενεσ, οὐὶ. ηοΐβ.--- Ὁ τὐδπαΐ 

μὲ αὐὴὴ! μὲ ἀο65]. [1 5 δοσοσγάϊ πρὶν [ον ἴογ ἃ ραν ϑυθ]εςΐ ἴο ορ- 

ΡοβῈ ϊπι. ὍΤΠΪβ θθδγβ ουΐ (Π6 ἱπίεγργείδίοη νγα ἢᾶνα ρίνθη ἴο {ῃ68 

ΡΓοοραϊηρ οἰαιι56.--4, ΠῸγ ἐΠ6 τυογά οἵ α κίπρ 15 δ ῤγ6η16]. ΤῊ Ϊ5 ἰ5 
σίνθη ἃ5 8η δἀαϊοπαὶ γεάβοη ἔογ (ῃ6 ῥγεσεάϊηρ Ἄχῃογίδίοη.--- 7730 

σαὶ! σαν ἰο πηι, αὐμαὶ ἀοοδί ἐδιοι], ἃ ἰπουρῃΐ τυ] ἢ 15 βενεγαὶ 

{{π{Ὶ65 ἜΧΡΓΘΘϑοα σοποογηΐηρ Οοά (ο(, 15. 45" [00 :"} ΝΥ154. 12:3), 

Ρυΐ 156. ἤθγα ΡυΓΡΟΒΕΙΥ πι56α ἴο ἀδβοῦιρα (ΠῈ δυϊοογαίς ρον Γ οἵ ἃ 

Κιηρ. 

δ. Α εογηριαπάριοηί- θορόν σα ποῖ πὸ μαγηι]. “ΓῊΙ5 βίαϊθιηθηί 
5 Ὀγουρῆΐ ἴῃ ἴῃ ϑυσῇ ἃ ννὰὺ ἰμαΐ {Π6 ““σοητηδηαηηθηΐ ᾽᾽ 566Π15 ἴο Ὀ6 

{μαΐ οἱ ἴῃε Κίηρ ΡῥΓΕνΊ αν γοΐοεστεα ἰο--τὰ ἔδοΐ ΜὨΙΓἢ 85 δα ΤηΔ ΠΥ 

᾿πΠιογργεΐοϑ ἴο σοπράγε ἰΐ ἰο Εομη. 132'-. ΤΠ ψογα [οΥΓ σομημηδηα 

15. Ὀ5ΌΔΙΪΥ ΔΡΡΙΪΕα ἰο σοπηπιαηα5 οἵ Ὑαῆνθῇῃ (566 οι. ποίθ), δηὰ 

[86 Τδουρῇΐ σοηίτγαασϊςοϊα ννϑ. 60 ἂἀπά 7. ΜΌΝΕ Ια 15 δοσογαϊηρ)ν 

ΤΊρἢϊ ἴῃ τορδγαΐϊηρ [Π6 νϑ. ἃ5 ἔγοιῃ (πε ( μαδι4 ρ]οϑϑαίοσγ.--ιἰἰ ποῖῦ 0 

μαγηι], “Κηονν᾽ ἰβ υϑϑά ἴῃ ἰῃ6 86η86 οἵ “"δχρογίθηςε," 85 ἴῃ ΕΖ. 

251: Ηο. 9.---Τῆήριο απά ἡμαρηιοηῖ, 1.6., 16 ἤπα] επά δηᾶ ἀδ- 

ἰογπλϊπαίίοη.----Τ 6 τὐΐδο μθαγί κποιυ5], τ΄. Ῥ5. 9ο"".--δῦ, 10» δυοῦν 

γηαἰ 67 μας α νι ἀπά ἡμάρηιοη!)]. ΤῊΪΒ5 Του κ 15 4150 ἔγοπι {Π6 

ΟΠαξτά δηποίδίογ, δηα ρῖνθϑ ἢ15 γεᾶβοη ἴοσ [ῃ6 ΡῬγεοβα!πηρ ΓΕΠΊΑΙΚ. 

6", Τὸν {}|6 ηιίδογγν οὗ Ἠ!αΉ ἐς ργοαί μοὶ [ἴηι]. ΤῊΪ5, Ἔχοθρί (ῃς 

νογά ““[ογ᾽ νῃ]οἢ 15 δαϊίογίαὶ, 15 ἃ γαηασκ οἵ ΟὐοΠο θῇ ΠΙμηβο 1. 

8Π4 σοηηδοίβ ἱπηπη θα Ἰδίοῖν ἢ (ἢς ϑἰαϊοπχθηΐ οἵ νϑ. 4, σοῃοεγη- 

ἴηρ (Π6 ᾿ΓΓΕΒΡΟΠΒΙΌ]6 σπαγδοίογ οἱ ἴῃ6 Κίηρ, [ΠΟῸΡῊ 11 45 ηονν θδοη 

Γοπηονθα [τόσ τ ὈΥ (ἢ ρ]οββαίογ᾽ 5 ̓ῃοΓΡοϊαςοη5. [{ 15 {πΠ6 Ρ6- 

σὶπηΐηρ οὗ ΟοΠοΙ οι ἢ 5 τοβδοίοηβ ὩΡοη {Π6 δν}}5 οἵ ἰγγαπηγ.---ἶ. ΝῸ 

οἤ6 αὐἷιο ποις ἐδαΐ τυἱεἶν ἐμαὶ! δ6]. ΤῊΪΒ 15 ποΐ 85 ἴῃ 322 δηά 6:: 

5ΠΏΡΙΥ ἃ Γείεγεηςε ἴο (Π6 ἔαοεΐ {παΐ [86 Γαΐυγα 15. πη κηόνη, θὈαΐ ἴο 

[πε ἰαοΐ 1ῃδΐ οὔθ πονεῦ Κῆονν5 ννδί 8} ᾿ΓΓΟΒΡΟΉΒΙ016 ἀδϑροί ν}]}]} 

ἄο. Τα νυῖεγ ὈΪθηά5, πονγενοσ, 15. ϑἰαϊοπηεηΐ οἱ (ῃ6 ἱπηροϑβϑὶ- 

ὈΠΠῪ οἱ Κηονίηρς ναί ἃ ἀδϑροί νν}}} ἀο ψ ἢ ἃ βἰαίεηηδηί οὗ [ῃ8 

ἰη5ο γα 4 Ὁ] 6 σμαγδοίοσ οἵ {μ6 ἰαΐαγο.--- γμθη ἠὲ σμαὶ δε]. ΝΕΙΓΠΟΓ 

σδῃ ΟΠΘ6 161} ἤθη {πε ἀσβροί νν}}] σἤοοβο ἰο ἀο 1. Τῇ ὑποογίαϊηίν 

Οδ 1565 ΠῚ Ι5ΕΓΥ.--8. ΔΛῆῸ ἡπαΉ ἤα5 ηιαδίογν οὐοῦ {{4 «οἱ 45], ο΄. «Ὦ. ττ5. 



ΚΕΕΙΕΟΤΙΟΝΘ ΟΝ ὈΕΒΡΟΤΙΘΜ [((Η. 8:- Ι9Ὶ1 

ΟομοἸδίῃ ΠΠπϑίγαϊοϑ [ἢ 6 Ροννου! 6ϑϑη 655 οὗ τηδη ἴο Κπονν {π6 ἑαΐυγα 

ὈΥ ΘΧΔΠΊΡἾ65 οἱ ἢἰ5 ρον θββηθθ [ἴῃ οἴ ΠΟΥ σεβροοίθ. Ηδ σδπποί 

σοηίτοὶ {Π6 ννηά5. ὙΠῸ ψ]ηα ἰ5 οπα οἵ (σοα᾽β ρταπάεδϑί Ἵγεδίϊοηβ 

(Απη. 4:3), Δηά ἃ ϑυγηῦδοὶ οὗ ἢϊ5. ροννεσ (Νὰ. 13), ἴῃ 6 σοπίσγοὶ οἱ 

ὙΠΟ 15 1 ἢΠΐ5 οὐ ἢδηα5 (ΡΥ. 304).---ἈΥ ον ἐδ ἴα γμίον ἦηι ἐπ6 ἀαν οἵ 

ἀφα 1], ἃ βΒεσοπα Ἐχϑηρὶα οἵ πιδη᾽᾿ 5 Ρονγο  655Π655.---- Ν Ο 15 ἔ1676 

{ιγίομρἢ ἡπ τὐαγ}. ὍῊΙ5 βἰδίθηχθηΐ βεεπλ5 ἴο σοηϊγδάϊοί Πΐ:. 206-" 

25. Αοοογαϊηρ ἴἰο τ Μᾶς. 356 [45 Μδοσδθαιβ σοπίοϊτηθα ἴο 

οἠς οὗ ἴπεβθε ἰαννβ. ]οῆη ΗἩγτοδηῖϊβ (135-πιο4 Β.(.) επιρ]ογοά 

[ογεῖρῃ ΠΟΥ ηδΓ65 (ο΄. [ο05. 4Ὧπ||. ΧΙ, 8.). Νὸο 5ο]άϊοσ ἴῃ βοῇ 

ΤΑ 5 σου] οὈίδίη ἃ ἀἰβομαγρα ἤθη ἢΪ5 ΘΙ ΡΙοΥοΓ δα ἃ γᾶ οἡ 

μδη4. ϑυσῇ τρογσθηδγοθ ἢδΔα Ὀδθη δορὶ ουθα ἔγθεῖὶν ἴῃ Ἐργρί 

ἴγοῦὰ ἰῃ6 {πὸ οὗ {πὲ ΧΧΝΤΙ ἀγπηαβίν (ο΄. Βγεδϑίβ 5 Η ἐδίοῦν 

οἵ Ερυρί, Ρ. τόρ 5.), ἀπὰ Ὀγ πε Ῥεγβίδηῃβ ἴῃ ἃ}} ρεγοαβ οἵ (ῃ 6 Ὁ 

Ὠϊἰδίοσυ; 8580 ἰμαΐ ἴ ννὰβ 'ἴη ΟΟΠ οι ἢ 5 ἀδΥ πὸ πὲν (ῃΐησ. Τῆς 

8]] ιϑίοη ἰ5 ργοραῦὶν ἴο βίο 50] ἀΐογϑ, ἀπά {ππ8 Ὀεοοπηεβ ἃ {πἰτά 

ΠΠπϑἰγαϊίοη οἵ Οομ οι ἢ} 5 ροϊηΐ.---θ. Α1| 151 μανε 566η}, 16 ῥοννεῦ 

οἵ {πμ6 ἀεβροί Ἅἀθβϑβοσιρεα ἴῃ ννϑβ. τ-ὃ.---ὐ ῥ ῥά γεν πέεαγί ἰο αἷΐ ἐ}:6 

τὐ0 7}, [πο ρ ΓΆ]Π]Υ σοπβιἀθγεά, οὐ ἰηνοϑισαϊεα.---Ὑ7 μη, ῬιαΉ Πα 5 
βοιυογ οὐοῦ ἸπαΉ ἰο μὲς μιγῆ. “ΓῊΪΒ5 5 δὴ δρί ἀδβογιρίίοῃ οἵ (Πε ἴη- 

7υβέίοςεβ. οὗ δὴ Ογθηΐὶ ἀδβϑροίίβηηῃ. ϑοῇῃ ἰη]ιβ[ο6. Ἠδ5 δχἰϑίθα 

ὈΠΑΘΙ ἜνΌσΥ ΟΥ̓] τηοπάοῆυ, [6 4} 5ἱοη Δοσογαϊηρὶν δβογαβ 

ΠΟ Οἷπε ἴο (ῃ6 ἀαίε. “Τὸ ἢἰ5 πυγί᾽ 5 αιηθίρῃουβ. , Κα δπὰ ὦ, 
ΜΜΠΙΟἢ ἀγα [οἱ] οννεα Ὀγ Κη., Οἰηβ., Ζό., θεῖ. δηα ΝΝηᾺ4., πλᾶκα ἰἴ 

ΓΟίεσ ἴἰο (ῃ6 βεοοηά τηδη. δ δῃά ΗἱἰζΖὶρ δπά Ηδ. ἴακε ἰἴ ἴο γεῖεγ 

ἴο [ες ἢγϑί δῆ. ΘὍῇῃα ἢγϑί οἵ {658 ν]δννϑ 15 ἴ1ῃ6 σογγεοῖ οὔθ. Τῇ 

ΓΟ ΓΙ θα ς!}Οἢ το ψνϊ ἢ δ᾽ αδίοη 15 πιδάς δἱ (Π6 ἐπά οἱ νϑ. ο 15 οἰΐδη 

ἀεϊαγεά, ἂπά πιεδηΐτης (Π6 5 07]εςΐ5 οἵ (6 ἰγγδαηΐ βου. 

8:. Ὁ52] ἴογ {Π6 τογε σουηοη Ὁ2579. Τα [1 την οὗ (ἢ ἀγίῖς]α 

ΟΟΟΌΓΒ ποῖ ἱπέγθαθης !ν ἴῃ ἰαίοεγ ΗδΌγον, οὕ. (ε5.Κ. δ3ςη.-- }}, δὴ 

Ατϑπ. Ιοδη ννογά, ὁσσυσγηρ ΟὨΪγΥ Ποτα ἴῃ ΒΗ., Ὀαΐ γα αυθηί]ν ἴῃ Ατᾶπι. 
(ζ΄. η. 24. δ. 6. 1. 9. 16. 34. 26. 36. 30. 86. 46 44. δ. 1δ. 16. 21 «Ἰ2Σ. 16. εἰς.-Ἴδι)] ἤθγρ 

Ξε “τίη, ““τρλδίϊοσ,᾽" ἂ5 ἴῃ 18 δηα 73.-ῦῦρ ὍΝ], οὐ Νὰ. 635. Ῥ5. 4 

700 293 Ργυ. τό15 δηὰ Β5. 1335 (Η6}.) ἔογ Ὃν ἢ Ὁ}, Ῥ5. 1909.- Ὁ.) 15]. 

ΎΤΠῈ Νεγβίοηβ τοδά 9 ἰῃς δα]., ποῖ 1) 18 ὲ πθουῦυῆη. Ὁηϊβ δβου]α δὲ 

δαορίεα. 1ι 5 υϑ66 οὗ ““5ῃδιηθίθβϑβηθϑϑ," “πρυάσδηςο,᾽᾽ ΟΥ ““σοδγβο- 

Π655,᾿᾽ οἵ. τ. 2850 Ῥγ, γ12 )ιῦϑ9 πῃ, 822.-- ΜΝ 2] ἴογ πρφὴ. Μ΄ δηὰ Π΄Ὁ 
νεγῸ5 ἀγα οἴΐδβη σοηζιβθα ἰῃ {με ἰδίεσ θοΌΚβ, ζ΄. 665.Κ- δ οΥΓ δηά 2 Κ. 
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2529 Ψ 76. 5.232 ἀηα 1,4. 4'. ϑοπὶα οἱ ἴῃ6 ἈΔΡΌ15 ἱπίεγργείθα (ἢϊβ ἃ5 

ἔτ. τιν τα“ Πδηρο," οἰμεῖβ ἔτ. τα “Βαῖε᾽ (80 (ὁ δῃά 6), 5εὲ ἰῆς ἀϊς- 

Οὐ551 05 οἰἰεα Ὀγ 1)6]. δηὰ τ. ἔγοτῃ {πὸ Τ πιά, δμαδδαί, 3200, δπὰ 

Τααηῖι, 7}.---2. ΜΝ] 15 αἰδῆου!. Ηεὶ]., Οἰηβ., θ ε]., ντ., δῖος. δηά 

Ηδ. ΞΌΡΡΙΥ "ΩΝ δ5 ἴῃ 2:- 16. εἴς, ὙΠε586 ρᾶββαρὲβ ἄγε, μονανοσ, ποί 

ΡΑΓΆ11εὶ, ἔοσ ἰῃ [(Π6 πα σ8565 ἴῃ ΜΨΏΪΟἢ Ὁ. υ565 115 Ἔχργεβϑβϑίοῃ ἢ6 ργεβϑεηΐβ 
(ῆς6 ῥτγοάποΐβ οὗ ἢ]5 ορβεγνδίϊοῃβ, ἡ ΙΟ ἢ 15 ποΐ ἴπε οᾶβδαὲ ἤεσο. Πα. 

ςοη͵δοίαγεβ ἰμαΐ (6 τεδαϊηρ ννᾶϑ )2, ἃ5 80 οἰΐζεη ἴῃ Ῥτον. 1:-ο, Ὀυΐ 

(158. 8. ΡύγοΙΥ σοπ]εςίαυγαὶ. ὦ, ὥῷ, ὦ δῃαὰ Ἄ, νῃὶοῃ Ετπτ. [ΟἹ] ονβ, γοδαᾶ 

ΓΝ, ΒΘ 15 ργόορδθὶν {πὸ σοττγεςὶ τεδάϊηρ. τ 8] Ό. πη οΠ ΟΓῚΥ ἴοΥ “σΟπὶ- 

τηδηα;,᾽ τ΄. ὅη. 453: Εχ. 1γ} ων. 2412 Νυ. 316 700 3071.---ἼἼὉ}0], ϑίερ. ςοη- 

(665, 15 υϑεα τη Οοΐῆ., Ιου ([Π6 ἀγί., ἴῃ ἃ ἀδβηϊίς σεηβ6 {ἰκὸ βασιλεύς, 

Ρυϊ ἰξ ἄοεϑ ποῖ ϑ6ε6 1 ΠΕΟΘββΑΓΥ 50 ἴο γτεραγαά [ἰ.---τ 2 1 5}}, οὐ. οὐ 318.--τ 

ΟοΝ ΠΡ» 7ΞΞ πγπν ΓυρϑὉ οὗ Εχ. 22}9.2 5. 217 1 Κι. 28, ὙΠε ρεηϊίῖνε τεϊὰ- 
ἄοη ἰ5 υϑεα ᾿ηβἰεδά οἱ 3, ζ΄. Κῦ. ὃ316ι β.---8. ὈΠ2Π], ἰ5 ἴα Κθη ᾿Ὀγ ώ, ὦ δῃὰ 

Ά, νὩϊςὴ Π 4]6, δίεξ. δηαὰ ΜΟΝ. ἔο!ον, ἢ [με Ρῥγεσδαϊηρ νεσβθ. ὙΤνο 

νΘΓΡΒ5 ΠΊΔῪ Ὀε σοι ηεα, Ποννανεγ, ἰη ἃ βίηρ!ε ἰάθδ, 85 5 ἰγεαυεηΐ ἴῃ Η6Ρ., 

τ. ὅπ. τοῦδ τ 5. 23 38 Ζς. 8:8, εἴς., οπδ οὗ ([Βοτλ μανὶηρ δῃ δάνογθϊαὶ ἔοτςα. 

ὙΝ14.᾽5 οδ᾽οςϊίοη {μᾶὶ οπς οὗ {μεῖὰ ταυβὶ θὲ ἱπ {πὸ ἰπῆ. ἢ Ὁ, ἀοεβ ποί 

Πο] ἔογ 4}1 ςαᾶβεβ. ΟῚ. δ. δ82(.).-τῦὸ 2] Ὁ. 1γ1 2 Κὶ. 441, εἰς. 

4, ὝΡΝ2]Ξ “1ογ,᾿ “Ῥέοδυβε," οὔ. οπ 215 (- Φ3).---ἰ θυ], ἃ πουη, ταθδη- 
ἱπρ ““πηαϑίοσ,᾽ “συ εγ.᾿" ΤΙ σουγβ πη ΒΗ. ομΪγ ἤεγα πα νβ. 8. [{ 15 δῇ 

Αγ. ἰΙοδῃ ννοσγά, ὁσουτγίηρ, γα ΘΠ ΕΥ ἴῃ Γεννβῃ Ασαπι., οὐ. [8. τ οϑιῦ Κ.. 

1ἰ 15. μεγα υβ86α δα]εοίϊίνεϊγ.---δ. ΓῚΧῸ] τδὺῪ Ὀ6 υ5εα ΕἸ ΠΟΙ οὗ ἃ Κίηρ, ἃ5 

1 Κ. 2432 Κ. 1835, ΟΥ ἃ ΤΙηΔῃ, 8ἃ5 [6. 3514. 16..18. οΥ οἱ οα, 8ἃ5 ΕΖγ. το, δπὰ 

ἔγεαιυθηῖὶν τη Ὦ., 6.5., 1. 8:1.» ((ῦ. αἰ5δο 8. το. Τὰς Ομασιά ἰῃῖτο- 

ἄυςεα ἢεγε ἃ ρῆγαϑε σοϊηδα σοποεγηΐϊηρ σοά, 8ηα πιδάε 1 ΔΡΡΙΥ ἀιιδίσυ- 

ΟἾΒΙΥ ἰο ἃ Κίηρ.---ὐὸῦ 2], 15 115 5 [Π6 βδπΊ6 τηθαηὶηρ 85 ἰῃ νβ. 3, ἰΐ 

ΘΔ Πη5 δὲ 1} “Κηον πὸ ψτοηρ,᾽ 1.6., Ψ11 Ὀὲ ἱηποςεηΐ, θᾳξ Ζ6ὅ. δηὰ 
ϑίερ. γα σῖρῃί ἴῃ ἰακίηρ ἰἴ ἱπ (Π6 56εῆβε οἵ »ὴ οἱ 58. τοτ'.---ᾶὅ. γ50]ΞΞ 

“τηδίίογ,᾽ “Ῥυβίη655,᾽ οὔ. οὐ 3,, αἰϑο Κῦ. δὃ8ο.---Π»], ὦ, Θ δηὰ Ἄ στεδά 

γρπ, θαΐ {Π15 ρσίνεβ πὸ πίε} Πρ] 0 }]6 ἱπουρσηῃΐς Πεγο, ἀηα πιυϑί 6 δὴ δδῦὶν 

ςογγυρίίοη.--ο7. πὴ], Ὁ ἀπ ὦ δαὰ δ᾽Ὸ3 οὔ βιοδ, θυΐ ἴΐ 5. εἰδατὶν 

δ εχρ δηδίογσυ δα: οὴ δηα ποΐ οἱ ρίη8].-5-Ὑ»Ν5] ννὰβ ἱπίογργοίθα ΌῪ 

Κη., Ηἰϊ., ΗΕ]. δπὰ Ζὅ. 85 “ἢον,᾽ Ρυΐ Οἰπ5. δπά Πεὶ. τσ] Ορροβε 

(η15. 1 αἰννᾶγβ πιεδὴβ “ψνἤθη,᾽ ἀνθ ἴῃ Οὐοδείείἢ, οἵ. 417 8 δηὰ 815. 

---8. θ.}:], δὴ δά]., οὔ. Β.. τοζοῦ δηὰ Βαγίῃ, ΝΒ. δὃ35. ΕἸβενεγε [μα 
ψοτγὰ 15 ἃ ποῦη. Οη {πε τοοί ϑ, 566 οἡ 219ῦ.----ἢ] ροϊπίβ. ἴο ἃ Ἷοῃβθ- 

αυεῆςε, ο΄. Κῦ. δ4οόα.----ΠΥν ΤΙΝ Νἢ29] ἰς τοραγάεα Όγ Ζαρ. δπὰ Ηδ. δ5 
ἃ δὶ., ου δοσουηΐ οἵ {Πεἰγ πηοίγιςαὶ ἐΠθοτυ.---Ἰ 0}, 5666 οἡ νβ8. 4.--- πο ΦῈ], 
ἃ ἰαΐε ννοσά, οσσυτγτγίηρ εἰβαεννῆογε ἴῃ ΒΗ. οἠἱγν ἴῃ Ῥ5. γ849, Τί ἰβ ἔουηά ἴῃ 
Ατϑτα. ἰῃ ἴῃ6 Μίιάγαβῃ ἰο Νυπίρεγθ, οὖ 74. 8ς5}.---ποπῦ 83], ὦ τεδά 

ΠΏΠΟ Ὁ))2. Ῥοβϑίθὶ!ν (ῃἷ5 15. (86 σοτγεςΐὶ τεδάϊηρ, ἱμπουρ ἃ5 ΜΟΝ. 

βιιρρεβίβ, 1 τᾶν ΡῈ ἃ σοτγυρίοη δγίβίηρ ἔγοῖῃ δὴ δοοἀβηΐβὶ ἀουθ]ηρ οὗ 
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[ῃ6 Ὁ ἴῃ ποπθΏ2.- Ὁ }2], 566 οἡ ς'9.----ϑὶ 1.2}, ἂπ 1ηξ. 05. υ5ε4 ἃ5 ἃ 

Βηϊΐα νεγῦ, τ΄. οἢ. 9! απ. 4145, Αἰθοὸ (ὐε5.Κ- δι122, 4. ὃ88(4), δπὰ 

Κῦ. δ218}.---Ὁ 17)], ού. οὐ «ἰ3,--.-}}, δος. οὗ {1π|6, οὕ. 6. 5153 ᾶὯπα ΚΟ. 

δ2210. ΟἸΠεΓβ, 85 ΜΌΝ. ἴακε τ ἃ5 ἴῃς Ὀερίπηηΐϊηρ οὗ ἃ πεν βεηΐθησθϑξ 

ἯΠ6Γα 15. ἃ {{π|6.᾿} 

8:0-6, Ἐ650115 οὗ γσμίθουβηθ55 απ σού 6 586855 {Π6 5816. 

81:0. Απὰ (Πεη 1 88νν ψ ὶο κα τηθη Ὀυτεα, σαγτῖθα ἄνθη ἔγοσῃ ἴῃς ΠΟΙΥῪ 

ῬΪᾶςε, δηά {πεν υβ6α ἴο ρο ἀροιΐ ἀπά Ὀὲ ρῥγαϊβεα ἴῃ {πε εἰΐν Ὀεσδιιβε {Π 6 

ΠδΔα ἀοπε 80θ. ΤῊΪ5 αἷβο 15 νδηϊΐυ. 

π᾿ ΒΕΟΑΌΘΕ ΤΗΕ ΒΕΝΤΕΝΟΕ ΑΒ ΤΟ ΑΝ ΕΥ̓ΤῚ, ΒΕΕ. 15 ΝΟΤ ΑΟΟΟΜΡΙΙΒΗΕΡ 

ΟΥΙΟΚΙΥ, ΤΗΕΕΕΕΟΕΕ ΤῊΗΕ ΒΕΛΕῚ ΟΕ ΤΗΕ 50Ν8 ΟΕ ΜΕΝ ΙΝ ΤΗΕΜ [15 
ΕΝ (ΟΙΝῈΝ) ΤΟ ΡΟ ΕΝῚῚ. 132, ΑἸΤΗΟΟΘΗ Α ΒΙΝΝΕΒ ΡΟῈΒ ΕΝῚῚ, ἘΧ- 

ΘΕΕΡΙΝΟΙ,Υ, ΑΝῸ ΡΕΟΙΠΟΝΟΒ ΗΙΒ ὈΑΥΒ, ΝΕΝΕΚΤΗΕΙΕΒΒῚΙ ΚΝΟΥ͂Ν ΤΗΑΤ ΙΤ 

ΒΗΑΙ, ΒΕ ΨΈΠΙ, ΨΊΤΗ ΤΗΟΘῈ ΨΗΟ ΕΕΑΒ ΘΟ, ΗΟ ΓΕΑΒ ΒΕΕΟΒΕ ΗΙΜ. 

18. ΑΝῸ ΙΤ ΒΗΑΛΙΙ, ΝΟΤ ΒΕ ΨΈΠ, ΝΊΤΗ ΤῊΗΕ ΨΊΟΚΕΙ, ΝΟΚ ΒΗΑΙΠ, ΗΕ ΡΕΟ- 

ΤΟΝΟ ΗἸ5 ΠΑΥΒ ΠΙΚΕ Α ΒΗΑΛΘΟΥ͂,, ΒΕΟΑΌΘΒΕ ΗΕ ΠΟΕΒ ΝΟΤ ΒΈΑΛΕ ΒΕΕΟΒΕ ΟΟ00. 
“ ὝΠεΓε 5 ἃ νδηϊΐν ΠΟ ἢ ἰ5 ἄοπα ἀροη ἴΠε δαγίῃ, {μαΐ ἴμογε ἃγα 

τσῃϊΐεοι5 τηδη ἴο ΨΠοτ 1 ΠάΡΡεη5 δοσογαϊηρ ἴο ἴΠ6 ψόοῦκ οὗ ἴῃ6 ψιςοΚαά, 

δηα ἴπεγὰ ἅτε ψ]ΟΚΕα τηδη ἰο ῃοτι ἰΐ ΠάρΡΡρεἢ5 δοσοογαϊΐηρ ἴο ἴῃς ννοῦκ 
οἵὗ {Π6 τὶ ῃΐθοιιβ,---ἰ βὰν [δὲ (Π15 50 15 ναῃϊῖγ. 18, ΑΠ641 ρῥτγαϊββεα ρ]δά- 

655, θεσᾶῖιδα ἴΠεγα ἰβ ἢῸ ροοά ἴογ ἃ πδῃ ὑπάογ ἴΠ6 σὰη, Ὀαΐ ἴο εδἱ δηά 

ἴο ἀτῖηκ δηα ἴο τε͵οϊςθ, 8η4 ἰἴ 54} διΐεηα ἢϊπὶ ἴῃ [15 101] (ῃ6 ἀδγν5 οὗ 
ἢ15 ἴς,  ϊοἢ (οὐ ρῖνεβ ἴο Ὠϊπ ὑπάογ ἴΠ6 δυη. 

10. γγιοκοά νιον διιγί647, .6., ῬΡᾶ55 αν ἴῃ Ποηοσ. Νοί ἴο θ6 

Ὀυτχιοα ννὰβ ἴο θὲ ρυθαί!γ ἀἰβῃοποῖεά, ο΄. [6. τό’. " 2219. 866 50 

οἡ 653.---ΟΑΕαγγὶοά ουόη ἤγονη {π6 μον ρίας6]. Ἐοτ [Π6 γϑαβοηϑβ ἴογ {Π]15 

Γαηἀογηρ, 566 οὐ ἰς] ποίΐθ. Τῆθθα οΚαα τηθη ἢδα ρᾶ5566 {ΠΕ} 

᾿ῖνεϑ ὄἄνθῇ ἴῃ [ἢ6 ἰθΡ]6, ἤογο ἴον οὐρῇῃΐ πον σ ἴο να Ὀδβη (ο]ογ- 

αἰεα. Τῇδε ΠοΙΥ ρΪαςα ἰ5 (Π6 ϑαησίυατγυ, ο΄. των. γ5.-,  Ύ] πον τιδοα ἰο 

φρο αδομί απὰ δὲ ῥγαΐξο4), ἴοτ ἴῃ6 75 Ποδίϊοη οἵ (15 τεπαθγίηρ, 

566 ΟΥ̓ ἰς4] ποίθ.---15 ἐΐι6 οἷ! ν)], Ῥγόορ]ν [6γι5816Π1.--- Βοόσαμδε ἐπα ν 

μαά ἀοης 50], ἴ.6., ᾿Δἀ τυ ]εά ον Ὶ οἴ 5 ἴο {Π6ῚΓ τί, ο΄, ν5. 9, ἴῃ 6 

οη. Τῆδ νοϑῦβα 15 ἃ [γι Που σοηδτιηδίίϊοη οὗ (Πε ἴαςί (Πα γε ΓΙ ΓΙ οἢ 

ἄοσϑ5 ποΐ αἰνγαγβ ας Κὶγ ονεσγία κα (6 ““Ῥοβϑθβϑουύϑβ οἵ νυ] ΚΘ Π655.᾽} 

11. ϑοηίθηςο ας ἰο αἩ ουἱϊ ἀφοά 15 ποὶ ασοονεῥἰ 5} 64 φμῖοκῖ})]. ὍΘ 
Ο)ιαςϊά ρ]οβϑαίΐου ἤθσα ἰακαϑ ὉΡ (6 (πουρῃΐ οἱ Οομεϊείἢ (Πδΐ τείτσι- 

Βυζίοη 15 ϑοπηθίϊπη65 ἀοἰαγθά. 80 Ἴσογτϑοίυ, 5ῖερ., Ηδἃ. δηά ΜΟΝ ς--- 

ΤΊ} μοαγί οὕ ἐπι6 5οης οἵ γιθη 5 {εἰν ρίνοη ἰο ἀο ουἹ]], 1.6., ΤΑΣ ἅτα 
Βονογηθα Ὀγ ΟΠ] 5 οναϑίοηβ οὗ ρεῃδ]ίγ, τ΄. Ρ5. 73"-....-.-12. 



1ς4 ΕΟΘΟΙΕΒΙΑΘΤΕΒ 

Αἰ μομρ α δἴμ6 7 ἀ0ε5 εὐ ἐχοεεάίηρίν ἀπά ῥγοίοηρε ᾿ς ἀαγ5], 15 

ποῖ Ρῥγοιηδίογεϊν ουἱ ΟΥ̓ ἰτοπὶ ἴῇοβε Ὀ]οβϑίηρθ  ῃ ἢ ἰΠδὶ ἂρὲ το- 

βξαταεὰ 845 ἴῃς δου αγ γεννασγάβ οἵ {ῃ6 γὶρῃίΐθοιβ, οὺΩ οἡ 65. ΕῸΓ 

{πε Ἀαϑὶ5 οἱ ἴῃς σεπάογηρ “ ἘΧΟΘΘαΙΗΡΙΥ,᾽ 566 οὐ σα] ποΐθ. ΤῊΪβ 

Υ5. 15. 4150 ἃ οοϊηπηεοηί οἵ (ῃς (μας ρ] οοϑαΐογ.---- 1 ἄηοιυ ἐμαὶ 1 5μαϊϊ 

δὲ τυεὶϊ εὐ}. ἐδοηι ἐπαὶ ζεαγ Οσοα]. ΤῊΣ 5ἰπησσ, ἴῃ (6 νον οὗ [ἢ Ϊ5 
Δηηοίδίογ, Γη5 ἴῃς ΓΙ5Κ οἱ αἰβαβίσγοιϑ γε τ υζίοη, Ὀαΐ (Π6 ΓΕ] σου 5 

τηδη, ΔΙ Πουρῇ ἢΪ5 δοίυδ] ᾿οΐ δὺῪ Ὀ6 ΠΟ ΠΊΟΓΕ ΡΓΟΘΡΟσου 5 ἴμδη (Παΐ 

οὗ βοῆς γίςἢ πΊεη, 15 πθνθ 6655 ἴγεα ἔσοπὶ [15 σϑκ.- Ἴλιο {ἐὰν 

δείογε μὲν]. ὙΤὨΪΒ5 15, ἴοσ πηθίγῖοαὶ γθάβοηβ, τοραγάθα Ὁγ Ζαρ. ἀπά 

Ηδ. ἃ5 ἃ ρ'οβθθ. [{ 15 ργοῦδθὶ]ν ϑἰ ΠΡΙΥ ἃ ἰδυϊοϊοργ οἵ [πε ἰαίς ρεσοα 

οὗ (ῃε ἰαησίαρθ, ζ΄. “ἢ. 45." δηά 6".--18, 1 5μαϊ ποί δὲ τὐοὶ! ιν ἐμῈ 

ευϊεκζοα]. ὙΤὨΪ5 τεβοοῖθ 1ῃ6 οὐ ποάοχ [ον ϑῃ ἀοοίΓηςε, 566 ΡΥ. 
105. 1 1451] τόδι [00 ς36 1ς32 206. 1 225 [5. ὅς 30 Β5, 205 1ο02:: ῬΝ 156. 4". 

---ἶἾνον «᾿μαὶ! μα ῥγοϊοηιρ [εἷς 4αγ5]. ΤῊΪ5 5θ6πὶ5 ἰο ςοηίγαάϊςεϊ νϑ8. 12. 

Ργοραῦὶν ἴῃ6 ΟΠἰαδίά ρ]οββαίοσ (ἔογ (ῃ6 νεσϑὲ οἰθαγὶυ σγεῆδοῖβ. ἢ]5 

Ὠδηά, 50 δίθρ., Νὰ. δηά ΜΟΝ.) πιεδηΐ ἴο βίαϊε ἢΪ5 σοηνϊοϊίοη [Παϊ, 

δΘΏΘΓΑΙΪΥ ϑβρεακίηρ, [Π6 ψ] Καα τη 614 ποῖ ῥρσγοϊοηρ ἢϊ5 ἀδαγϑ, πὰ 

[ῃαἰ (ῃ6 σοποδϑϑίοη πηδαβ ἴῃ (86 Ρῥγεοβαϊηνς νϑ5. γργοϑθηίβ (Π6 ἐχ- 

σδρίίοη γαῖμοῦ ἰῃΔη (ῃ6 τυ]6.---1ἴκὸ α ὁΣμαάοιυ)] ὍΠοτε ἀγα (ἢγεα 

ψναγ5 οἱ δχρίαϊηΐηρ (ῃ6586 ψοσάβ: (1) ἢ ΚΝ. ἀπά ΜΟΝ. νὲ 

ΓΔΔΥ ἴακΚα ποτ ἃ5 δῇ δ θεῖ οἱ ἰΓδηϑι[οΓ 655, ἜἼχργεϑϑῖνα οὗ (ἢς 

ΓΑΡΙάΙν βοοίίηρ 116 οὗ [Π6 5ίπποσ, τ΄. ΕΝ., “5 ἀᾶγϑ τὐπίοῖ αγ 

ἃ5 ἃ 5ῃδαον,." ὙὍΤὨΪ5 ἰπιογργείδιὶ οη ἢᾶ5 ἴῃ 115 ἔανογ [ἢ ἴδςεί (ῃδί 

{πε ἤρσιιγε εἰβενθογε ἰη (ῃῈ ΟἿ. μα5 (ῃἷ5 ἔοτοθ, οὖ. οἡ 61, (2) ὦ, 
Θ᾽, Ἢ, [ο]]Ἱονεά Ὀγ Ηἰΐϊ. δῃά οἰμευβ, ἀϊνίἀς (ῃ6 νϑ. ΑἸ θγεηῖγ, τοηάογ- 
ἴῃς “ἼΚε ἃ βϑῇῆδάονν ἃγὰ ἴῇοβα ψγῇο ἀο ποῖ ἴϑασγ (σοά;᾽" ἰακίηρ (ῃς 

ἄρσυγο ἴο ἱπάϊσαίες ἴῃ6 ἰγΓδηβιοσηθ655 οἱ (ἢ6 5:ΠΠ6 75 ἰῃεΠΊ 56 να. 

(3) Τῇε τεπάογίηρ να ᾶνα [ο]]οννεα ἴα καθ (6 ἤσυτε αἰ τε η]γ, 

ΔΠ4 τᾶ Κ65 {Π6 ροϊηϊ οὗ (Πε ΠΠ ϑἰτγαίίοη (Π6 ἴαςί (Πδΐ αἱ ἀνεηΐηρ [ῃς 

βῆδάονϑ Ὀδθοοιὴς ἰοηρ, ἃηά ἱπΊρΡ}165 (ἢδί 5] ΠΏΘΓΘ. ἤδνΟΓ σεᾶοῇ (Π6 

δνεηΐηρ οὗ 6. ΑἸ Πουρῇ ποῖ πϑεἀ ἴῃ (δι 56η56 δἰβεύνῃεσγε, ἴἤδσε 

5. ἢ0 ροοά τγϑράβοη ΨὮΥ ἰΐ τηδυ ποΐ Ὀ6 50 ιι56α ΠΕΓα. 

14. Κἰρἠίδοι5 νιθη ἰο τυἤοτη ἐ! πα β ῥ6Ή5 ἀσοογάϊηρ ἰο ἐμι6 τὐογᾷ οἵ 
{6 τυἱεκοα]. Ἰῃ [0 217 (ἢΪ5 ἴδοί ἰ5 ϑίαϊε ἃ5 ἰὴ ραβϑιοηδίε ρτὶοί, 

οτα ΜῈ ἃ σα] πη η655 ΜΠ Γῇ ἸΠηαΠ]σαίε5 {παῖ ἴἰ ΠΔα Ὀεσομα ἃ ρᾶσί οἵ 

(ης6 τϑοορηϊΖοά ογάσρχ οὗ (Πϊηρβ, [πΠουρῇ οπς οὗ (Π6 ῥτοοῖβ οἵ (ἢς 



ΒΕΘΌΙΤΘ ΟΕ ΒΙΟΗΤΕΟΞΝΕΘ5. [(Η΄ 8.6: ιςς 

“ἐγ ηΪΥ ᾽ οὗ 6. ΟΥἽ 15 (ῃς ἀϊδεγθησε οἠς οἱ γί βίϊὶς ὄβχργθϑββίοῃ, 

[ἢ ρΡοεῖ ἴῃ [00 ϑρεακίηρ ἴῃ 1ῃ6 σμαγδοίογ οἵ δὴ δειιῖΐε ϑ Πογοσ, 16 

ΟὐΟΠοΙθἢ βρθᾶκβ 85 ἃ γεθείηρ (πη κοσ “ΨΝΟΥΚ᾽ 5 υδϑ6α ἃ5 (ῃ6 

ἔγαϊΐ5 οἵ ψόοσκ, οὐ ““ψαρε5.".--[ἰδ. 1 ῥγαϊδοά ρἰα4η655]. ὙΤΠΘ το- 

βεοίίοηβ οἱ Οομδ]θίἢ Ὀτίηρ πἰπὶ ῬᾶΟΚ ἴο ἴῃς ἰπουρῃϊ Ἔχργαϑϑθα ἴῃ 

4532 ΔΠα 518, Τί ΓᾺΠ5 {ΠἘ ἃ τείγαϊη (ἢσγοιρῇ (Π6 θοοκ. [1 5 ἃ τηδίθ- 

ΓΙΑ] σοῖς Ροϊηΐ οὗ νίενν, θαΐ 1 Καρί [ῃ6 νυ τοῦ ἔτοπὶ ἄδβραῖσ. [1406 

5 ουξ οἵ ]οἰηί, (Π6 τεννασγαβ οἵ ροοάηθ85 δηα ψν] Κ η 655 ἀγα οἰΐθη 

ΓΟνΟΙΘΘα, πο τὰῪ οἱ ᾿ἰρῃϊ [4115 οἡ (Π6 ἑαΐαγο, θὰΐ τά κα (Π6 πιοϑβί οἵ 

{π6 ῥτγαβεηΐ; δαί, ἀτηκΚ δηὰ ἤδνα ἃ ροοά {τὸ 116 οὴθ σδηῃ, Ρεγ- 

ΠΔΡ5 οἡ {ῃε στοιηά {παῖ (ἀοά ἐνεη σου]α ποΐ τοῦ οἣδ οἵ ρ]Θαϑυγε5 

δοίυ!]ν βη͵ογεα. 

10. 1593 τλδάθ ὉΡ οὗ 2 δῃηᾶ 15, ἃ σοι ηδίϊοη ννῃ ]οἢ οσσιγβ θθϑῖ 65 ἰῃ 

ΒΗ. οηἱγ ἰηῃ Ἐπί. 4156, θὰϊ 15 σοτηπηοη ἴῃ Αὔδηι. (τύ. ΒΒ. 486α, ἀπὰ 78. 

1708, 6470). [Ιἰ ἰ5 δὴ Αγϑδπιδίβηι. (ὖ σογγθοῖ!ν γοηάουβ ἰἰ τότε.----Ἰν 2}} 

5ῃοι 4 θὲ εππεπαβα οἡ {ἢε δυϊμογγ οἵ ὦ, ἈΚ δηὰ 938Ἐ ἰο Ὁ'νϑ. Τῆβ 
ἰεχί οἵ Μ. ἰ5 ἤεγε πηδδηϊηρ]εββ, 8ἃ5 ἴῃ6 νδγίοιιβ γε οσὶηρϑ νν ΠΙΓἢ ἸΝ2Ὶ Ὧδ5 

Γεςεϊνθα δἱ ἴῃ6 μδηᾶβ οὗ ἱπίεγργεϊευβ ὑσγονε---βϑοπα μανὶηρ ἴδκθη ἰΐ ἴο 

τηθδη ““δηἰογίηρς ἰηΐο ἴῃς νοῦ ̓ (Κη., (ἴη5. 8)ηα Ὗντ.); οἴμεσβ, “"επῖίεσγ 

ἰηΐο {6 (Εν.), δπα 511} οἴμεσβ, “επίεσ 1ηΐο σγεϑί" (Ζ2Ζὅ., ΝΥ ὰ., δίες., 

ΗδΔ.). Τδο εἐπηεπαάδίϊοη πᾶ καβ ἃ γδηϑδίίοη ροβϑῖθ]6. Οη [Π6 σοηβίγυο- 

[ἴοη οἵ ΘΝ, ο΄. Κο. δ41ι18.-Ἴ Ὁ Ὀ7Ὸ] παίυσγα!ν τηθδῃ8 ἰθηρὶς (ς΄ 

Ι,ν. γε Μί. 24). ὙῊϊ5 παίΐυγαὶ! πλθδηϊηρ 5.115 ΟἿΓ οηεπα θα ἰοχί. ὙΠῈ 

ἀΙςουΪν οὗ τομἀθγίηρ ἰἴ ἢ ἸΝΔ Πδ5 δα βοιγξὲ ἴο Γεπάοὺ “τανε (Εν. 

Μδ15}.), οἴ μοῦβ “ 7 εγυβα]επι" (Ηἰὶ., ΝΝ1ἃ.), ἈΠῸ Ὁ 6]. ἂἀηὰ Κῦ. (δ3οςα) 

τσ ΠΥ ἴακα ἴἰ 85. “ΒΟΙΥ ρίδςβ."--- 22] 15, 5 {πε ἰεχί βίδηάβ, ἀϊβῆου]. 
Το ἰακε ἰΐ ϑξξα ΗἸΡἢ., ἃ5 ΠΊΔΠΥ ἀο, 15 4Α5ο υηϑαϊἰϑέδοΐοσν. ΕἸβεννἤοσε 

1Π6 ῬΙΕ] 15 ποῖ ϑεα ἔογ {πὸ Καὶ. Οη [ες 4515 οὗ ῷ, 338, Α 23πη4 0 νὲἊε 
Βῃου]ά επιοηά ἴο 155), ΕΓ (ῃε ἔοτοε οὗ {με Ῥίεὶ, οῦ. οἰ. 415 11 ἂπά 

700 2419.----ὐτ Γ }}} ἰ5 ἀἰβῆσα]. 1ι, ἴοο, 5ῃου]α θὲ επιεπάςα, δοσοτάϊηρ 

ίἰο ὥ,᾿Α, Θ, ἈΚ, Ἐ, Ἐ, ΘΒ δὰ 2ο Μ995., ἴο Ἰπϑγιθ (5ο Κη., ΝΝίποΚ., 

Μδτγ5}.),  ῃΙο ἢ 15 μοσα ρᾶ85. ἃπα ποῖ τγϑῆσχινε, τὺ Κῦ. διοι.--- 13] ἰ5 

ἴο Ὀ6 ἴαίκδθη ἴῃ ἰΐβ ογάϊι παγῪ 56 η56 οἱ ““ἴἢιι5. ΤὍῆε αἰβηου 165 οὗ ἰγαη5- 

Ιαϊηρ ΜΎ. 45 ἴἴ βἰδηάβ ἰεὰ Κη., αἰπβ., Πε]. )ηὰ Ηᾷδ. ἴο ἰδακε Ὑ») 19-Ξ 

“1τἴο ἀο τὶρῃι,᾽ δῃά ἴἰο βιρροβε ἰμαΐῖ ἔννο οἰδββϑεβ ἀγὰ γεΐεγγεα ἴο ἴῃ [Π6 

νΟΙβ6. 12 ἢδ5 [15 πηεαπίηρ ἴῃ 2 Κ. γ᾽", θὰϊ Πόγα 1 βῃου]α Ἀὲ δικίη ἴο 132 

ἴῃ 80οπῈ νᾶγὺ. ὙΠῸ οΥἹρΊΠδὶ] ἰαχί, ἃ5 ἴΠ6 νευβίομϑβ ἰθϑί νυν, τηδάδ δ᾽] θη 

ἴο θυΐ οπε οἶ455, Σ᾿ δίοπε ἰακίηρ 1815 85 Πὲεὶ]. ἀοεϑ8.---11. 8 }}], Ζό., ΠΑ. 

δηά ΑΙΡτεομὶ (ΖΑ. ΧΝΟῚ, 115) νου ροϊηὶ πε 9), θυϊ ΤΠ) ε]. Ὧἂπα τ. 

ἰάκα 1ἰ δ5 ἔεπι. ραγί. (ποὶ 34 ἰπρ. ἔξει.) 85 1ἴ βίδηάβ, τεραγαϊηρ 811} 

ἃ ἴειη. ἃ5. ΨῈ]] ἃ5 πιᾶϑς. ἴῃ βεηάεσ. ΤῊϊ5 ἴθ ργοθδοϊὶν τἰρῃι.---Ὁ 1} 



τς ἘΘΟΙΕΘΙΑΒΤΕΘ 

15. ἃ Ῥεγβίδη νογά, ἰη οἱὰ Ῥεγβίδη ρα ράνια, Ἰαὶς Ῥεῖβ. ῥαΐρᾶνε, Ατπηεηΐδῃ 

βαίραγνι. [πῃ ΒΗ. ἰΐ οσουγβ εἰβεννῆογε οὐἱν ἴῃ Επδι. τῖ9,.. Ὀυΐϊ γεαι θη} 

Ϊη Ατγδπι., τ΄. θη. 315 414 ΕΖγ. 417 57. 11. 611.-- Τῇ ροβί- ΒΗ. 1 οσουΐβ πη Β5. 

“1 89,-- ΠΡ ὭΦΡῸ], ὦ, Ἡ, Θ᾽ δπὰ Ἄ τεδὰ προ ΦΣ. ὙΤὴδ δηδίοσυ 

οὗ 55 1,4. 45 δῃά (Ι(. 73 5 ἰῃ ἔανογ οὗ ΜΎΓ. 85 1 βίδῃψϑ.-- τ} } Πετα, 

85 υϑυδ!}}Υγ ἴπ ΒΗ., δὴ δανεγὈ δὶ] δςος., σύ. Νὰ. 1731 1. 11 705. 819 τοῦ 

2315, εἰς.---ῶῦ ν 50] 15. ἃ ἰαῖε ΗδἊῇ. Ἔχργθϑϑίοη, ο΄. ἢ. οἱ Εϑί. 76 δπὰ ἔχ. 

455 (Ρ5.). [Ιη Ατδη. (Τὰγρ. οὗ Οἡ.) 1 τηθδηβ “᾿σοπιίοτί [ῃ6 ἢρατί,᾽ 

σ΄. 14. 7γ8900. Ηδετε ἰΐ πιϑδηβ {μαὶ ἰῃς 1ῃουσῃίβ (35) ἃγὰ ἔᾺΠῪ οσςυρίεοά 

ὙΠ ἐν} Ρ]Δῃ5.---ὉΠ2] 15. ἃ ρ]εοηδϑηη, ποῖ Ὁποοιηγῆοη ἰῃ ἰαΐα νυγιηρ. 

--12. Νὴ] ον ᾿ξ. Οἱ {πε πγϊχίυγε οὗ νεγὴβ Μ΄ πὰ προ, σ΄. οὐ γ35.--  ΝῈ], 

ὦ Ξ0ρρ]ε5 δ), Οπα 85 ἴο ΞΌΡΡΙΥ [Π]5, ΟΥὁ Ὁ) οὐ ὈὮΡΡ. ὙὍὙΠδ ἰδϑὶ 
15 ἑανογεά Όγ Ζόὅ., θε]., τ. ἀπά ΜῸεΝ. Ὑδε οπιίβϑίοη οὗ ἴπ6ὸ ποιῇ 15 
Πδτγβἢ ἃΠ4 ὑπ]. Τῆς Νετγβ. ἢδα αἰ δγεηΐ γεδαϊηρβ, ϑμονίηρ (Πε ἰεχὶ 

ἴο θεὲ οογσγυρί. ὦ, 955 δηα Ἐξ τεδά ᾿νῸ (ἀπο τότε). ᾿Α, Σ δηά Θ γχοδά 
ἀπέθανεν--- Ὁ οὐ ΤῸ, ΜΏΠῸ ἈΞ Πᾶϑ ἃ οοηῆδίς οὗ Ῥοίῃ τεδάϊηρβ. ἨΊ, 

Ὁ δῃὰ ὦ βυρροτί ΜΤ. ΑΞ ΜΟΝ. οὔϑβεγνεβ (ρ. 148), θοῆς οὗ {686 ἅγε 
βαιίἰβϑίδοϊογσυ. [1 15 Πδοαββασυ ἴο ὈγΓΟΘΌΡΡΟΒΕα 8η οὐ Π41 νῃ]ο ἢ ΨΜ} δο- 

σουπί ἔογ 8}} τεδαϊηρβ. ΜΟΝ. βυρρεβίβ ἴννο ροβϑι 1 1165: (1) Α βογῖρε 

Ῥεζᾶη ἴο νυ ἽΝ, θὰϊ μανίηρς δοςοϊθηῖδ!ν οὔ τ6α γ, ἀἰδοονεγεά 

ἢ15 πηϊβία κα ἤθη ἢς δα νυϊς6 ἢ ἌΝῸ δηα νσζοίς ἴῃ ννογὰ ἀραῖηῃ. ὙΠθη 
ὙΛΝΟΥΝῸ Ὀδοδηθ ὍἋ ἸΝῸ, πα Ἰαΐοσ “Ὁ ΓΝῸ δηά "Ὧ ΓῸ. (2) ΤἢἊ 

ΟΥ̓ πα] ἰεχὶ δὰ πν,  ]οἢ νου] 5: ΠΉ]ΑΥΪΥ ρῖνε τβα ἴο {πε ναγδηΐβ. 

ἼὟΠε Ἰαίίεγ βεεπηβ [6 πΊογα ΡγοῦδΌ]ε ἀπα ἢ85 θεθη δαορίεα ἀρονε ἴῃ {με 

ἰγϑηϑ]δίϊοη.---- ἼΝ 1; Ὁ.) 5 ἴο θὲ υπαεοτγβίοοα ἰπ ἱπουρῃῖ, οὐ. οα γ15. 

--31}}. Κῦ.᾽5. “ψεπη δυςἢ᾽" (8304) ἀο65 ποῖ βὰς (Πε σοπίεχί. Ης]].᾽5 

“ΑΙ ἢ ΟΥ ΜΟΝ.᾽5 “'δϑύυγοὶν 450 15 τῇ ἢ ΠΊΟΓΕ ΡΓΟΌΔΌΪΘ6.--- 2} 557]. 

ΤΠἼε {πουρῆϊ 15 βίη] τ ἰο {πε Ὦ. ροϊπί οὗ νίενν (τύ. Ὠ1. 63) ἀπὰ ἴῃς Ολαςστά 

(Ρ5. 3γ)5). Ζδρ. δπὰ Ηδ. ἴον πηείγίςαὶ γεᾶϑοηβ γοργά 120 ἸΝ Ὁ 2] 

85 ἃ Ρ͵οβϑϑ. [15 ἰδυϊοϊορίςαὶ, Ραΐ ποῖ ποῦ 580 [Π8η {Π6 ὈΟΟΚ 15 εἰβεννῃογα. 

---18. "Ἰ.], Οὁ τεδὰ ὅσ. ὅἿ2 πα Κα πιυσῃ Ὀαίίεγ βθῆβε, 8π4 {πὸ νατίδηϊ 

5 Ργόοῦδθὶν ἀπε ἴο 8η δᾶγὶν σοτγγυρίϊοη.---14, ΥᾺΝ ὅΣ], ἃ νᾶγίδηϊ ἔογ “ΠΩ 
οἰ π, ΜΏΙΟΝ 5 πογα σοπηΠΊΟΏ..---- Ὑ Ν] Ηδ. τορᾶγα 85 8 ρ]055.----ν 2775 

“ἴρ Βάρρδη ἴο," οὗ. Ἐβί. ονϑ Ῥ5. 325, αἰϑο Κῦ. δ222:4. ΟὔδΒ τοδὰ --ὃν 5.20 
Πογα.--τ 1], ἔοσ {πΠῸ ρεϑου δῦ ὰ8ὲ οἵ (Π15 ννογά, οὗ τ 5. 253.--.. 820}, οὐ. οἡ 

1117.---1δ. Νγ51] Ὀερὶπϑβ ἃ ποὺ οἴδι56.--- }}}5}}, ““οἸἵπρ ἴθ᾽ οὐ ““Δοσοιηρδῃην ̓" 

οπο, ζ΄. ΒΒ. ς390. [ἰ 4Κε5 δῇ δος. Κα γῶν 1 αη. 1919. ΕῸΓ πηοίσὶ- 

ς4] τϑᾶβοῃβ, Ηδ. τεραγάβ θοῦ ΓΠῚ ἀπά ὈΟΝ Υν 1ῈΣ 85. ρίοββεϑβ.--- 
ὉΝ 5 τ-Ἧ, “ρμυι,᾽ οὐ Κῦ. ὃ3721]. 

8:5-ο!, Κπαον]εάρε οδηποί 6 ορίαἰϊποά, γεΐ ΟΟΒοΙ εἴμ, Κπονίηρ (815, 
Ὠλαῖζο5 {86 οἴἴοτί. 

8:5, ΏΘΠ 1 μάνα ΤΥ Ππεαγί ἴο Κπονν 54. πὴὶ πα ἴο 566 (ῃς ἴο]]} {ῃδϊ 15 

ἄοπθ ὑροη {Π6 δαγίῃ---ἰοσγ Ροίῃ ἀδὺ ἂπὰ ηἰρῃϊ ἢ6 5665 ΠΟ 5166 0 ψ ἢ 15 



ΚΝΟΨΜΙΕΡΟΕ ΟΑΝΝΟΤ ΒΕ ΟΒΤΑΙΝΕΡ [(Η.8:.Ὁ9ι 157 

6γ65---Ἰἴ, {πὲ 1 5ἂνν 41} ἴῃς σννοῦκ οὗ Οοα, ἰΠδῖ τδῃ 15 ποῖ 80]6 ἴο [δι Ποπὶ 

1ῃε ψοΥκ (Πδΐ 15 ἀοηθ ὉπΠάοσ ἴΠς ϑὰη; ἔοσ ἃ5 πη ἢ 85 Τη8η ΤΑΥ͂ ἰο]} ἴο 

βϑάγοῆ, υΐ ἢ νν}}} ποί ἔδίῃοπι 1ἴ, πα ὄνεη 1{ 186 ψν 156 ἤδη {πη Πα ἰ5 

δῦουϊί ἴο Κπονν, Β6 ψ}1}} ποῖ Ὀς 40]6 ἴο [δίῃομπι 11. 9. ΕῸΥῪ 41] [151 ἴοοῖϊς ἴο 

Ὠοαγί, δἀηα τὴν πεδγί δανν 41} {Π]15, (παΐὶ ἴῃς στἱσῃΐθεουβ δπὰ (6 νῖβδα δπά 

{Ποῖ νου ἅγὰ ἴῃ ἴΠ6 Πᾶπα οὗ (σοά; 4150 θη ἀο ποῖ Κηονν ἰΙονε οἵ Βαΐβ; 

8411 Ὀεΐογε {ἢεπὶ 15 νδῃϊίγ. 

16. γπμοη 1 ρανο ιν Ποαγί. ΤῊΪ5 -ἰ5 [6 ῥγοίαϑβίβ, (6. δροάοβίβ 
οὗ ψῃϊ]οἢ ΟσΟΌΓ5 ἴῃ ν5. 17, Π6 5 ραγί οἴ νϑ. τ6 Βεϊηρ ἃ ραγεηίῃεϑβι5.--- 

Τολὶ ἐμαὶ ἐς ἄοη6 Ἡροη ἐπι θαγὶμ]. ὮῊΪ5 τεοδ]]5 οἢ. 113, ἰὴ ν ϊ ἢ [6 

[01] οἵ τηδη 15 ἀθϑοσι θεά Ὀζν (Π6 5ϑ8π16 ρσσδρῇῆϊς Ηδθρτον ψοχα.--- "76 

5665 "0 5.66}]. “δ᾽ τείοιβ ἰο ἵδη. ἴῃ 1' [Π6 [0]] ἰ5. οδ]]δά (ῃ6 

[ο1] οἱ πιᾶῃ, ἀπαὰ ἰδ νυ Γ ΠΟΙΟ ὈΓΘΘΌΡΡΟΒΟΘΚ (Παΐ τΔη 8ἃ5 (ῃ6 

νἱοἰπὶ οὗ [ῃς8 [01] 5 'γίπρ ἰῃ [ῃ6 Ῥδοκρτοιηά οἱ {πῸ γεδάθγ᾽ 5 (πουρῃϊ 

ἃ5 ἰῃ ἢϊ5. οὐγῃ. ““Ἴὸο 866 566 ρ᾽ ῖ5 δὴ ππιιϑὺ8] ἤρατε, Ὀαὰΐ 15 υδεα 

Ὀγ (ἰςεγο, 44 Βαρνη αγες, νἱϊ, 20: ““πΐ, ἐπῖρι τηϊγίβοα υἱριαηῆα, 

φιῖ 50 ἰοίο σομδμίαίμ δορηιηΟΉ υἱάογ1}; αἰδοὸ Τεγεηςο, ΗΠ φαμίορ- 

γπογμγιθηος, 1Π1,1,82: ““ϑογηημηη μογοῖο ἐρὸ μας ποοίς οσμἶ5 πΟΉ υἹ 4 1 

γ615."") ΟγταϊΠδΙΪΥ ἴῃ (Π6 ΒΙ0]6 (ῃ6 (Πουρΐ 15 Χργθϑβθα αἰ Πογθηίν, 

ο΄. απ. 3149} 5. 1322’ ΡΥ. 64. 115, Πονγ νυ Ὸσ, ΡΥ ἃ Ὀο] 4 πηθία ΠΟΥ 
ΜΏΙΟἢ δῆγοπα πῖρἢΐ ΕἸΏΡΙοΥ, δηα πο ἀδρεπάεξηςα οἡ οχίσα Ηθῦτον 

ΒΟΌΓΟΘΒ Π664 6 βυβρεοίαα.---17, Η’6 νιαγ. ἰοἱΐ ἰο 5θαγο,ι, δμί πὸ αὐἷδοὸ 

ποί  αίμονι ἢ. ὙΪΒ 15. ἃ ΒίγοηροΓ Ἵχργοϑβίοη οἵ {π6 (πουρῃΐ {Πδπ 

(μαΐ ἴῃ 735. ὙὍὙΠ6 πϑθαγοῆδὈ]α παίΐασε οἱ αἰνίηθ ἰΠϊηρδ 15 βι ΓᾺΔ ΪΥ 
ῬΓΟΟΪἰ πε αἶβϑο ἴῃ [00 115-9 δῃηά Εοχῃ. 1133.--- Εὐόη {0 116 εὐῖδο για 

ἐμέπῖ μι ἰδ αδομὶ ἰο ποι, 6 «οἱ ποί δὲ αἷς ἰο γαίμονι ἢ. Οομο- 

ἰεῖ ἢ μα βθεῆ, δρραγεηίϊυ, (ῃ6 ᾿ἱπα ΠΥ οὗ Τὴν ϑυβδίθηβ δηα (ῃ6 

ἸπΠοἤσδον οὗ ΙΔ τηΐνοῦθαὶ ρϑηδοθδ5.--θι. 7 ραυς γι} Πεατγῖ]. 

ἼΠε Ποαγί, ἃ5 50 οἴΐζδϑη, 15 υϑεα ἴοσῦ (ῃ6 ψνοἷθ ᾿ΠΠ6Γ ἡδίαγα Ἰπο]πάϊηρ 

(Ὠ6 τηϊπηὰ.---ἀηπα μὴν ἤοαγί 5.10]. Ἐσγ [ῃ6 ψιϑ βοδίϊοη οἱ {π6 ἰδχί 

οἡ ΜΠ ἢ {Π15 (τα ηϑίδίοη γοϑίβ, 566 οὐ ἶσα] ποίθ5.--- 1 16 γὶρ]δοιδ 

απ ἐἢι6 αὐἷδο απά {Πι|θῖγ πὐογὰ5 αγὲ ἵπ ἐπε μαπά οὗ (οα]. ΟὐομΒεΙ βίῃ, 

ἃ5 50 οἴΐζεη, τϑοορηῖΖζε (σοα 5. ΘΌΡΓΕΠπΊΘ βονεγείρηίυ ονεῦ Ὠυμηδη 

ΔΕΑΙΓθ.-- η 40 μοί ποῖ ἰους ΟΥ̓ μαί6], ΡτοραὈν (οὐ β ἰονε οἵ 

Ὠαΐα, 1.6., ἰπὲν σᾶῃ Πδνογ [6]], [τοστὰ ννμαΐ {Πογ ἀο, νμείμογ (οά ἰ5 

δοΐηρ ἰο ἰτοαΐ {Π6Π| 8ἃ5 (πουρῃ ες Ἰονεά {πεῖ οὐ μαϊβα ἴῃεὰ. Τῆς 

ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘ5 οἱ [6 δοςσογά 50 11] νι ομαγαςίοσ, (μαΐ νμοίμοσ αοὐ 



1οὃ ἘΠΟΙΕΒΙΑΘΤΕΒ 

Ιονθϑ ογ ἢαίθϑ δὴ ἱπαϊνί τι] ἰ5 οπα οἵ [Π6 ἰπϑβοσυίδοϊς (Πἰπρβ πηθη- 

[ἰοπϑἀ ἴῃ {π6 Ργεσβαϊηρ νβ., ψν ΙΓ ἢ τη σδηποί [Δ᾽ Ποιη.---αὐ δεζογε 

ἐμόηι ἦς ναπῖ!γ}]. Εογ [(ῃς ἰεχὶ οὗ [ῃϊ5 τεπάογίηρ, 566 οὐὶ[. ποίς ἴο 

νβ. 2. Ἴδε τηϑδηΐηρ 15, 411 θεΐογε τηθη ἰ5. ἃ δίδηϊς, (μεν σδῃ ραίη 

πο Κπον]εάρε οὗ (οἀ᾽ 5 αἰ[πάς ἰοναγά (Πδῃὰ οὐ οὗ (ῃς {αΐαγα. 

16. Ἰῦνϑ]- ““ψῃοη," οὐ. Οπ. «21: τϑ88, εἰς," ΓΝ ὮΓ)], οὐ. οἡ 118. 

--Ἰ)}8], οὔ. οὐ τ'3,----Ὁ} 5.2], 85 ΕΝ. Ν1ὴα., δῖες., ΜΟΝ., εἴς., ανε ποίεά, 

Ὀερίηβ ἃ ρᾶγεηίῃβ:8.--- 2} 15 (πε οὈ]εοΐ οὗ {πε δςΐ. ραγί. τιν Ἂ.---Ἴ}}}}] 15 

τεραγάςα ᾿γ δ. 85 ἃ ρὶ., Ὀδεοδβε οὗ ἢ τηείγιοδὶ ἴἤθοσν.---17.. ΓΝ Ἵ. 

γ ἱπίγοάποεβ. ἴῃς δροάοβίϑ.---- ΟΝ ἢ ΠΦ»Ὲ], ἂ5 ΝΠ4. ποίεβ {Πϊ8 ἰβΞξ 
ΠΡ) ὍΝ δη6 5ῆονβ ἰμᾶαΐ Ὁ. δϑοσῖδοβ 4}} δοείἱνϊε5 ἰο αοά. ΒΖ. 

Εγᾶβ65 {Πε ννογὰβ 85 ἃ ρ].---ἰ }ὙΧ] 15. ᾿ιϑεα ἴῃ δὴ 1ης6]]δοΐυ] βεηβο, ο΄. οἢ. 

311. γ9 7020 1ἰ ἃπα 76. 25.-ιοῖν 093], Κα., Εν.., Ηἰξ., Ηδεἱ]. δπά τ. 

(Β6ϑιϊδί!ηρ]γ)} ετεπα ἴο ΣΡ [ο]] ον, ὦ. Ὁ εὶ., νσ., Ευτ. ἂπα οἴμεῖϑ 

ΠοΙΪ4 μὲ 59 ἰβ ἀπε ἴο δὴ δαγῪ οοτγγεοίίοη, 5Φ2 θείης ρᾶγα]]δὶ ἴο {πε 

Ατδπι. τ Ὁ. 12, νυ ἢ ὀσσὰτβ ἰπ Τατρ., Οηκ., ὅπη. 68, [πη ]7οπδῇ « να 

Βη4 "Ὁ 3, ἀπά 12 ῦϑ, Θυςἢ σομηρουπάβ ἀγα ἰδία δηά ἱπῆπεποθα ὈΥ 

Αταπιαὶς. Οἵ. 78. τ4οα δπὰ Κῦ. δδ 2896 ἀπ 2846.---Ν Ὁ2] σογγεβροπαβ 

ἴο ΡΗ. ὍΝ ον, 615. Νο. 435, ὡ. Κῦ. 83041.--. τ ὍΝ] δρριΐεβ ἴο 

{πουρῃῖ, ο΄. Εχ. 214 δπά 2 5. 2115.--ο91, 25} ἰ5 [ἀκοὴ αἰ εσεην ΌΥ 

ἀἸθογοηΐ ϑβοῃοϊασβ. ΗἸἰΐ., Ηδ]]., Οἰπθ. δπα Ζὅ. ἰακα 1 845 ἴγοτη ὍΣ, 

ΜΠΙΟὮ ἴῃ {με ΜΊΒῃΠᾶ 15 υ56α 85 “Ρργονε,᾽᾽ εἰς. (τύ. 18. 1970), 8πα τε- 

Βατὰ [1ἴ 85 δῃ ἰηΐ. υβεα ἰηβίεδα οἵ ἴῃς ἤπια νεγῦ, οὗ. τ 5. 812, 7ε. 1γ0 τοἱἕ 

2 (Ἡ. γ17 (τ΄. ἔογ σοηϑίγ. Κῦ. ὃ4135). 8 ε]., τ. δὰ ΝΥ 1]α. ἴακα 1 ἔγοτι 

(Πε βᾶπις τοοῖ, θαϊ ΒΌΡΡΙΥ ΓΛ ἢ 1ἴ, δ5. ΤΩ ἰδ αϑ6α ἴῃ 31} ἢ ΠΝ, 

ατ. 8)ηά Κῦ. (4135) ἐπιοπά νη Ἡ, ὦ ἀπὰ Ἄ ἰοὸ ρον. ὦ, Ἀ απὰ ὦ, 
ψνΠΙΓἢ ἅγαὰ [ο]οννεα Ὀν ΒΊςΚ., ϑίερ., ΜΕΝ. δηὰ Ηδ., τεδά δὶ Ὁ ΓΝ ΠΝ 525}, 

νΥΒΙΟἢ 15 Ργοῦ Δ ΪγΥ τἰσῃῖ. Ὑ 5 τεδαϊΐϊηρ μ85 θδεεη δαορίεα ἀρονε.---ὔν Ξε 

ΚΠ 41᾽ 85 ἴῃ 812, οὐ. ΒΒ. 838.------Ἴ25).]. α.λ. ΒΗ. [1ι 15 δὴ Αγϑυηδί 5ΠῚ, 

οἵ. ὅγτ. “δααᾶ ἀλὰ ΒΏΒ. γ140. Ἠΐδ.᾽5 ἱπεογν οἱ {με Ῥοοῖ ἰεδα5 Πίστη ἴο 

Ὀγεαῖκ [15 νβ. ἰπΐο ἔουΓ ρ]ο5565 δηά βοδίίεσ 1ἴ ἰο αἰ εσγθηΐϊ ραᾶγίβ οὗ ἰῃῆ6 ψοσκ. 
--"2Π], νβ. 2, νγὰ5 τεδὰ ὅ3 Ὁγ ὦ, ἈΚ, Ὁ ἀπα Ἄ, ἀπά αἰίδομεά ἴο νϑβ. 1. 

ΤῊΪϊ5 15 τὶρῆτγ ἔο]]οννεὰ Ὀγ Πδ]ς, δῖε. δῃὰ ΜΟΝ., πὰ ἢὰ5 Ὀεθῃ 

δαορίεα ἃδθονα. 

9᾽.5.-- ΤῊ Βορδίθββϑῃθββ οὗ Βυμηδη γ᾽ 8 οπά. 

92, ΤΠΔ5ΠΊΌΟἢ 85 ἴο 8] 15 ομδ Ἔνϑηΐ, ἴο {πε γἱρῃίθουβ δηὰ ἴο (ῃ6 ψίοκεα, 

ἴο {πΠ6 εἰδῇ δηα ἴο {ῃ6 ὑποίθϑδη, ἴο ἴΠ6 5δοῦιῆςοῦ δπα ἴο τ ῆΟ ἀοκαξ5 ποῖ 

Βδοσὶῆςς; ἃ5 15 ἴῃηε ροοά, 50 5 ἴῃς βίπηθσ; ἢ6 ὙΠΟ βϑύνθᾶσγβ 15 ἃ5 ἢ6 ΨὴοΟ 

ἴεδγϑ δὴ οἀίΐῃ. 8. Τ 15 5. 8Δῃ 6ν}} ἴῃ 8]}} (ῃαΐ 15 οὔθ ὉΠ6ΘΥ (ἢς βυη, (μδΐ 

ΟΠΘ6 ἴαΐε ἰ5 ἴο 411, δηα αἷϑο {πὸ ἢθαγίϑ οἵ {Π6Ὸ θ0η5 οὗ πηδπ ἂζγὸ ἔμ]} οἱ δν]], 

δΔηα τη 655 15 ἰη {Πεῖτ Ποαγίβ ν Π116 {ΠῸν ᾿ἰνο, δηα δἴίοσ 11,---ἰἰὸ {πε ἀεδα! 

4. ΕοΥ ΨΏΟΘνΟΓ 5 ]οἶπεα ἴο 811 {π6 Πἰνίηρ, ἴΠῈγα 186 ἢορῈ (ἔοσ ἢ1πι), ἴοσ 

ες « ξεςες 



ἨΗΟΡΕΙ ΕΒΟΝΈΘ. ΟΕ ΗἩΥΜΑΝΊΙΤΥ 5 ἘΝῸ [(π.θ0.6. 150 

ΨΕΓΙΥ ἃ ᾿ἰνίηρ ἄορ 15 Ὀεϊίεγ [ἤδη ἃ ἀεδά Ἰίοη. ὅδ. ΕῸσ {Π6 ᾿ἰνίησ ΚΠΟΥΣ 

1ῃδἱ {παν 584] αἷς, θαῖ (ῃς ἀεδά Κπονν ποῖ δηυτῃῖηρ; ΠΥ ἤᾶνα ΠΟ ἸΟΉΡΘΓ 

ἃ τοναγα, ἴογ {ΠΕῚΓ ΠἸΘΠΊΟΓΥ 15 ἰογροϊΐεση. 5. Αἶβθὸο {πεὶγ ἰονα 85 νν6}} ἃ5 

[εἰν Παίς ἀπά {πε εαϊοῦβυΥ μάνα ΔΙγοδαν Ρεγιβῆεα, Ὧπα ἴΠδν πᾶνε ἀρδίῃ 

ΠΟ Ρογίίοῃ ἔοσγενεγ ἰῇ 8}} {πμαΐ 15 ἀοῆα ὑπάεσ ἴΠε βυη. 

2. ]παξημίοἶν α5]. Ἐσοτ Ἰυϑιδοδίίϊοη οὗ [Π15 ἰοχί, 566 οὐ ἶσα] ποίθ. 
--Τὸ αἱ! ς οπε ευομ], ἀεαίῃ, ς΄. 21.34.5. Α5. Οοπαϊείῃ μδά ηο δι ἢ 

ἴῃ Δηγίηρ θαγοηα ἀδαίῃ, (ῃ15 βεετηθα ἴο ῃϊπ} ἰο τεάπος σοοά δηά 

Ἀδ4 ἴο οηδ ἰενεὶ γεραγα]εβ5 οἵ ποσὶ αἰ πο ]ο0η5.---7Ὸ ἐδι6 οἰδαῆ ἀπά 

ἰο ἐμιὸ μηποϊφαη]. ΤῊΣ ψογάϑ ταϊρῃΐ ἤᾶνα οἰ ΠΟΥ ἃ ΠΊΟΓΔ] ΟΥ ΟοΓοπηοηΐδ] 

σοηίσηΐ, Ὀὰΐ ἃ5 γίρἰίθομδ πα εὐϊοκοά πᾶνε ἀϊβροβεα οἵ {Π6 τηοζγὰὶ 

αοἶα55, 1{15 ργόθδῦ]α (Πμδΐ τοΐθγεηςθ ἰ5 πονὺν τη 46 ἴο σεγεπλοηΐα] οἰθδη- 

655 Δη4 ὉΠΟΪΘΔΠΠ655.--- 6 εὐ διυθαγ5]. ΤῊΝ δηδίορνυ οἵ {Π6 5ϑυίθϑ, 

ἴῃ ΨΏΙΟἢ (ῃ6 Ῥαα σμαγαοίου ἘΠΙΓΟΥΤΩΪΥ σοπηθ5 ἢγϑί, σου ρ6 15 ἃ5 ἴο 

ἴαϊκε (15 οὗ ῥγοίδῃθ ϑυγεαγίηρ Ὡς ἢ νγὰ5 ρσοῃιιεα (ΕχΧ. 20], ζ΄. 

Μι. ς3), ηά ποΐ ψίἢ Ρ]ηχίτα, οἵ (Πα μά ]ςα] συνεαγίηρ νυν] ἢ ννὰ5 

σοιημηθηαοα (Πι. 6:3).--Η6 αὐἶὸ ζξαγξ απ οαἰ}, Πα ο Οὔβεσνεβ 

ἢΪβ οὐ γΥ (οά 85 ἰῃ 15. 6ς! Ῥ5, 63:..---9, ΤΣ ἐδ αἡ οὐ ἐπ αἰ]. 
Μδην βοῃοϊασϑ γορασα (15 85 δαυναϊεηΐ ἰο ἃ βυρεγαίίνα, 1.6., “(ἢ 6 

στοαίαβί ον} ἀιηοηρ 8]},᾽ τύ. ΟΡ. 2 8ηὰ 1.8. 1. Ετογ ἀείδ:]5, 566 (6 

οὔ ἰς4] ποΐθ. ΝΥ αΐδθνευ ἀθίουτ! πδίοη. Ομ6 πΊᾶΥ τεσ δροιΐ (6 

Ἡεῦτεν πιείμοαά οἵ δχργοϑϑίηρ (π6 ϑιρογίαίννα, (ῃ6 νυ τ 6Γ ΘΌΓαὶγ 

ΤΙΩΘΔΠ5 ἴο 58Υ {παῖ (6 6δν]] νν ] ἢ ἢδ 15 δουῦίΐ ἴο πηξηίϊοη, 15 οὗ 5ρθεῖΐδὶ 

Ῥτοπλΐηθης6.--- ΗΠ δαγίς οΥ {16 δοη5 οὗ πιθη αγὰ {πὶ οὗ ουτ]), [.}} οἱ ἀ15- 

σοηΐεξηΐ δηά πηδ58 {5864 Ἰοηρίηρ.--- ΜΝ] αἀη655 15 ἦη {Πιοῖγ μεαγί5]. ΤΑῖς, 

Δοσογάϊηρ ἰο ΟΟΠΕΙοίῃ, σοπϑὶϑίβ οὗ νδίη βίγινίηρθ, ἰομα ἤορΘ5 δπα 

ἃ ἀοδίγθβ, οὐ α11 213.--7ῸῸ ἐμ ἀεαα]. Τῆς Ὀτοίζοη σοηϑίγαοίοη 

σῖνθϑ ἀγαγηδίὶς νἱνπθ55 ἰο ΟΠ οι ἢ 5 ρ]οομην οὐ] οοἱς.---4, Π7Χ7.0- 

δυο 15 7οἱποά ἰο αἰϊ ἐπε ἰυΐϊηρ]. ὙΠΘ Ρδου]αγ ἱπἰγοάποίίοη οἱ ““4}}᾽ 

δῖνεϑ δι ρῃδβὶ5 ἰο Οομο οἐἢ 5 ἰαςκ οἱ Ὀε] το ἴῃ ἃ [αΐυτα 11{{6.--Τ 676 

ἐ5 μόοβὸ ἤγουν μΐι], Πορε (μδΐ ἢ6 πηᾶν δαΐ ἀπά ἀγηκ δηὰ ρεῖΐ 50Π16 

Θπ]ογτηδηΐ ουἱ οὗ ᾿16, οὗ. 25 ς15,.--ς.4 υΐηρ ἀορ]. ΤῊΣ ἄορ ἰ5. δῃ 

οὈ͵εςΐ οἵ σοπίετηρί ἴῃ {πε Ἐδϑί, 5686 τ 5. 24: 2 5. 28 τό9 Μί. 155 

δεν. 22:5.--᾿ἡ ἀθαά ἰἰοη]. ὍΘ Ἰίοῃ ννὰ5 ἃ βυπῖθο] οἵ τερὰ] ροννεῦ, . 

Δηἀ 5 ιι566 πηοίδ ρου δ! ν οὗ 7άσοῦ ((η. 499) ἀηα οἵ ἀοά (]0Ὁ 

1ο᾽ὁ [5. 2813 1.8. 210 Δηα Ηο. 137). Ποαίῃ τοάμςοϑ (Π6 Κίηρ]ν Ἰοη 

ἴο ἃ ἰενεὶ θεῖον (μαΐ οἵ {Πε ]ἰνίηρ ἄορ, Ὀδοδιδβα ἰἰ τεάσαβ Ὠϊτὰ ἴο ἃ 
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βίδίε οἵ ποϊμίηρτιο55.-- -δ. ΕῸγ {6 ἰἑυΐηρ ποῖ ἐμαὶ ἐμόν 5}αὶ 46]. 
Τῆς οἴδιυδε ῥργοβϑθηΐβ ἃ γεᾶβοη ἰοῦ ἴῃς βἰαίεμηεηΐ οἱ {Π6 ῥγεοβαϊηρ 

ν Υβ6, θαΐ (Πς6 τρᾶβϑοη Ὀείσγαυβ ἃ βίταηρε τηοοὐ οἱ ρεϑ551115Π1.---1 6 

ἀεαά κηοιυ ποί απγιμΐηρ)]. Τὸ πᾶνε ρονεσ ἴο ρεζοεῖνε (μδΐ οἠς 

τηιβί 416 ἰ5 ἴο θ6 σγεαίογ ἴῃδη {πῸ ἀδδά, ψῆο να πο Κηον]θάρα. 

ΟΟΠ ΘΙ οί ἢ 5. δβϑομδίοϊορυ ἰ5 (μαΐ οἱ 5. 8819 Δη6 115}7.--- }Ὸ}7 ἐΠΟῚΥ 

ΠΦΉΊΟΥΥ 15 ζογροίθη]. ΤῊδί ἃ ἀδδα τηδῃ νου] Ὀ6 [ογροίζεῃ 966 ΠῚ5 

ἴο ανε Ὀδδη ἰδκβη [ογ ρταπίθα Ὀγ (ἢς Ηδῦτενϑ, οὐ. Ῥ5. 95 3112 415. 

ΤῊΪ5 ἴαςΐ σοηϑι{πἴ65 ἴοΥΓ ΟΟΠΘΙθίἢ οπα οἵ (Π6 στοαί ἱγαρβάϊθϑ οἵ 

16, ο΄. τι}. 21... ὝΠ15 νοῦβα ἰ5 φιοίϊεα δηα ορροββά ἴῃ 1βα. 2..-- 

6. ΤΊ οῖν ἰουο α5 τυὐοὶΐ ας ἐΠποῖγ μαίς απάὰ ἐΠ|617 Ἴφαἰομδγν παῦο αἰγοαάν 

Ρογίδ 64]. ΤὨδ βἰγοηρεϑβί ραββίοῃ 5 ἅγῈ ἢ 5Π64 ἴῃ [Π6 οα4]πὶ οὗ ἀξαίῃ. 

--ἾΝο βογίοη ἤογευον. .. ππάοῦ ἐπ μη]. ὙΠῸ ἀεδα τὲ ἀεηϊεα 

Ραγιο!ραίίοη ἰῃ (Π6 οὔ] μου] οἵ ψνῃϊοἢ Οομο θίῃ ποννβ, [Π15 ἴο 

ἢ15 τηϊηα τᾶ 65 [μ6 ραΐίποβ οἱ ἀξδαίῃ ἃ ἱγαρβάγν. 

92. γ55]. ὅεὲ οὔ νβ8. 1. ὍΝ 2], ὥ, Σ ἀπὰ Ἦ ἀρράδγεπιν γεδα ὝΝ2 (οὗ. 
ΜΟΝ. 149). ΤῊΪ5 15 Τρ ΕΠ Υ [ο]]οννεὰ Ὁ. Ζαρ. ἀπ ΜΟΝ., δπὰα μᾶ5 θεδθη 

δαορίεα ἀρονε.---2105] 15 ἃ ΒῈ ρευὺπυστηθγαγυ ἴῃ (Π6 ἰαχί. Οἰη5. 614 {παῖ 
ἢ νὰβ ἱπιγοάυςεα Βεΐοτα Ὅπου ἀπ Νρῶῦ ἴο 5ηονν {πᾶΐ {Π656 τοίεσγεα ἴο 

ΤΊΟΓΆ], ποῖ σογοιηοηϊδὶ, 44 }1{165; 1 Ποῖ ΟὨΪΥῪ πλιά κε ἀννκνναγὰ ΗθΌ., θυΐ [Π6 

Τηογδὶ 404} 1{168 ἤᾶνα θθαη ἱποϊυ θα ἴῃ (Π6 ργεσεάϊηρς ραῖγ. Ὁ, Ἡ δπὰ Ά, 
δαάδα ;» ἢ ἴο τᾶ ῖκο δποίμοῦ μαϊδηςθά Ραίτγ, θυΐ (ὦ οπιτῖβ διιοῦ δἰἱορείδεσ, ἂπα 

ἴ5 τίσ λιν [ΟἹ] οννεα Ὀγ ΒΙςΚ., ΚΝ 14. ἀπὰ 5᾽΄εσ. (ὅ δᾶϑ5 ΔΡραγθῃν ργεβεγνθα 

ΤΊΔΠΥ ρτο-Ααίθδη τοδαϊηρϑ ἴῃ (ἢ15 ρᾶβϑαρε, πὰ [ἢ15 οπα ἢ85 Ὀδεῆ δαορίεα 

δΔΌονο.--τν νον νος 2122], ἴογ τβείογιςδὶ εβδοί [π6 βίσυσίαγε οἵ (μς [ἰδϑὶ 

ὕνο ρδΐγϑ ἰβ νατίβα.---8, 552 »]. Κη. , Ηἰἴϊ., Οἴπ5., Ενν. δηὰ Ὁ 6]. ἴᾶΚε (ἢ ἷβ 

8ἃ5 ἃ ΨΥ οὗ Ἔχργεβδϑίηρ {ῃε βυρεγδίνε, σοι ραγηρ 05. 148 [π|.. 616 αηὰ 

Γι. 15. τε. ροϊηΐβ ουΐ, πονενεσ, ἰπδΐ 1η ἴῃ656 σᾶβ65 {Π6 δα]. 15 δοςοιη- 

Ρδηϊθα Ὀγ {με γίο]ε, ἃπα4 {πδΐ [Π15 15 γε} ρᾶγ8}}]6] ἰο ΟΡ. 2 8π4 1.8. τὶ, 

ψ ἤογα ἴῃ 8675. 4ἀο ποΐ ἢᾶνε {πε αγί., δπα ψῃογα ἴ{ 15 ἀοι ί{1 νεῖ 

(ῃ6 ψτζογβ ἰπίεπαθα ἴο ὄχρῦεβθ ἃ βιρεγίαῖϊνε οὐ ποΐ.--τσοὶ ΠΡ], σ΄. 

οἡ 214 ἃπά ο3.---Ν 5] την, ἃ5 Πεὶ]. ἂπὰ τ. ποῖβ, θὲ εἰΐμεσ δη δά. οὕ ἃ 

νοῦ, ὰΐ 15 ΡγοῦθδΌ]Υ ἃ νεσῇ. Ἐνεσυνθετγεα, ἐχοθρί ἴῃ 76. 611, 1 ἴα Κ65 δῃ 

ἃςς. οὗἩ τηδίογία] 85 μεγε, οὕ. Ὁ... 611. 3.328.,.49.-οτ Ὁ 7], οὐ. οἡ τ. Ῥογῆαρβ 

ἴο θὲ ροϊπίεα γλοϑΥ.--ὐν ΠΝ], ὦ τοδ ὈΠΛΊΠΝ, υβίηρ (Π6 Ρ]. 5υΐ. ἴο τοίεσ 

ἴο ὉΝ. Σ τοδᾶ ὅπλ νΝ. ὙἼὙμα συβῆχ οὗ ΜΎΤ. ποεᾶ ποῖ, μονγανοσ, ὃὈ6 

Αἰϊεγοά.---- Ὁ ὅΝ], (ἰπ5. ἰηϑἰβίβ ἐπαΐ ἴῃ ἰγαηϑιδίίοη 5 9Π τασϑὶ θ6 δα άοά, 

υϊ 1ἰ 15 θοῖίοσ ἢ ΜΟΝ. ἴο τεραγα {ῃ6 Ἐχργοϑβϑίοη 85 δὴ δοργονίδίθα 

δια ἔογοοίῃ! Ἔχοϊαπγαίίοη. --- 4. “οὖν 55] 15, 45 Π ε]. ορβογνϑά, ξξ “Ἅψνβοσνεσ. 

(. Ἐχ. 3233.2 5. 20), Κ. (3906) τεραγάβ ἴΐ 58: ἦν ῃεη."--ἼΠ|8}} 



ῬΡΗΠΟΘΟΡΗΥ ΟΕ Π1ΕῈ [(Η.9:-10: Ι6Ι 

ἄοε5 ποῖ Εἰ {πε οοπίεχί. ὙΠῸ Οτ., 2 Μ55. δπὰ ᾧ, ὦ, Ἡ, ὦ, τεδὰ “325, 

ΜΠ οἢ 5μου ἃ ἀπαάουθίθα!]γ θ6 δάορίεα ἰηΐο {πε ἰεχί, ἃ ἢὰ5 θθθὴ ἄοῃβδ 

ΔΡονθβ.---Ἰ 2], δῃ 1} ἔογπηδίϊοη ἔγοτη ΠΩΣ, οσσυγτγίπρ οἰβενῃεσα ἴῃ 

ΒΗ. οἠἱγ ἴῃ 2 Κ. 1δ815-- 15. 464, θυΐϊ ἰουηα 4͵5ο ἰῃ πε ΜΊβμπα δπα Τδιπγυά, 

ε΄. 78., 156}0.----2 525], ὅ τυ Ὀὲ ἰακεη ἃ5 ἴῃ6 ῥγερ. βίδπαϊης Ῥοΐογε {68 
ςᾶϑι5 Ρεπάθῃβ (Κῦ. δ2710), ΟΥ 85 8η δπραίϊς ρᾶγίϊο]α τε Ασ. “14,᾿» 

Α5. “1υ᾽ (ψ. Ηδυρί, .οἤης Ηορκίης ΟἸγομίαγ, ΧΙΤΙ, τοῦ; Βυαάε, ΖΑ. 

ΙΧ, 156; (ε5.Κ- δ143ε Ὧηα Κῦ. δὃ2514). ΤΕ Δπδιορίαθ ἀγα ΝΟΓΥ Ἔν ΠΪΥ 

Ραϊδηςεά, απ 5θοπ ἴο π|6 5 Υ ἴο ργεροπάοσγαία ἰῃ ἴανογ οἵ {πε ἰδοῦ 

νΐίενν.----δ. 9} [ογπιβ5 ἃ ραγοῃοπηδϑία νυν] Ἅ2].--τθ. Ὁ). ..... λυ ζοῦν 82], σ΄. 
15. 488.--- 227-ΞΞ ““δἰγεδάγ,᾽" ο΄. οἡ «0. 

91-15.--,(Ἱ γοϑίδίθμβρηϊ οὗ Οοἤ οἰ ᾽ 5 ΡΒ: ]ΟΒΟΡὮΥ οὗ [1ξ6. 

91. (οχης εδΐ (ἢν Ὀγεδα ψ] ἢ ον δηα αὐτίκ ἢν ννῖηπα ἢ ἃ ρ]δα Ποδτί, 

ἴογ αἰγεαᾶν (σοὰ [δ5 δοςερίεα (ἢν οσκβ. 8. Αἴ 4}} {{π|65 ἰεῖ τὴν ραγιηδηῖβ 

μὲ νῃϊίς, δηά ἰεΐ ηοίΐ οἱἱ θὲ ἰδοκίηρ ἴοσγ ἰγν μεδὰ. 3, Επ]ου δὰ ἢ ἃ 
σνογηδη ἤομ ποι ἰοναϑί 41} (ῃ6 ἀδγϑ οἵ ἴῃγ ναΐη [16 νι ]ο ἢ Πα ρῖνεϑ 

[Π66 ὑπάογ [Π6 5πη, ἴογ 1 15 τῆν Ἰοΐ ἴῃ 16 8δηα 1η (ἢν [01] νν ϊς ἢ ποι ἰοΙ]οϑὶ 

ὑπάογ ἴῃ σῦη. 10,. ΑἹ] {πΐ (ἢν ἢδπα ἢπηα5 ἴο ἀο, ἀο νν]ἢ {πγ πιϊρῃϊ, ἴοΣ 

{Πογο 15 ΠῸ ΨΟΓΙ ΠΟΙ στο Κοηϊηρ, ΠΟΥ Κπον]θαροα ποὺ νἱβάοιῃ ἰῃ 560] 

ΗΠ Πογ μου γί σοίησ. 11. Απᾶ δραίΐῃ 1 βᾶνν ὑπάογ (ἢ βυη, πὶ (6 

Υᾶςο 15 ποῖ ἴο ἴδ βυν ες, ποὺ ἴῃ6 Ὀδίι]6 ἰο {6 ν4]]Δηΐ; 4150 {Πθγὸ 15 πο Ὀσοδὰ 

ἴογ [ἴΠ6 νυ 86 ἃ5 ψ6}} ἃ5 ἢ ϑνεδ ἢ ον ἴῃ6 πιο! ἰσεηΐ πα πὸ ἔδνοῦ ἴογ [πο 86 

Μὴο πᾶνε Κπον]θαρε; ἔοσ {ἰπλὲ 8πα σἤδηςε 5}4}} πᾶρρεπ ἴο {πεῖ Δ]]. 

1. ΕἘῸΓΣ ὄνθὴ τἤϑη Κπονβ ηοΐ ἢΪ5 {ἰπ|6; πκῸὸ β5ἢ ννῃϊ ἢ ἃγὰ σδυρῃὶ ἴῃ δ 

δνἿ] ποῖ, οσ ἰκ Ὀἰγαάβ ἰΚθὴ [ἢ ἃ 5η8Γ6,---ἰ κα τ[Π6 πῇ ἀγα {Π6 50η5 οὗ πιθῃ 

ἰδ κδη δἱ δῃ δνὶ} {{π|6, ἤδη 11 {4115 ροη {Π6πὶ βάθη. 18, ΑἸβο {Π15 

Ιᾶνε 566 85 ψγν|56 ὉΠᾺοΥ [6 σὴ δη64 11 Δρρθδαγεα ρτεαΐ ηΐο τη. 14. ΤΏΘΓΕ 

ννἃ5 ἃ 5Π18}} Οοἱἵν 8 η4 εν πθη ἴῃ 1ἴ, ἀηα ἴΠεγὰ σᾶπῖα δρδὶηϑί 1 ἃ ρστεαΐ Κίηρ 

δΔΠηα συτγουπαάρα 1 δηα 011 σἰερε- νου 8 ἀραϊηϑί 1. 10. Αηὰ οπδ ἔουπά 

πη 11 ἃ ΡοοΥ, γγῖδε πιδῃ δηα ἢδ ἀε]ϊνεγεά {ΠῸ οἰΐγ Ὁ. 5 ννβάοπι, θαΐ πὸ 

ΤηδΔη ΓΟΠΊΕΙΟγοα {Παΐ ΡοοΥῦ πδΔη. 156. ΑΠΑ1 5814 νυἱϑάοχῃ 15 θείου {Π8ῃ 

πρῃΐ, θυΐ τς ᾿ν]βάοπι οὗ ἰῃ6 ΡΟΟΥ πηδη 15 ἀδβϑρίβεα δηα ἢϊ5 ννογὰβ ἅγε 

ποὶ Βεασγα. 

1 Τῆς «υογάς οὗ ἐμὲ υἷϑε μεαγὰ ἐπ φμῖοί (αγε δείίεγ) ἐπαη {ι6 οΥγν οὗ α 

ῥγίποθ αγιοηρ 7οοίς. 

18. Ἡ,δάοτ 15 δείίογ ἱπαη ἡρι ρίεηιθηδ οὗ τυαγ, διέ ΟἿΦ 51Ή 67 ργεαίγ 

ἀοϑείγογε ροοά. 

101, Φεαά “ὲες εογγΗβὲ ἐλ 2» γμρ»ιθ)γ ς οἱμριοηΐ; 

Μογε ναϊμεά δ ἃ ἐπέ τοϊδάονε ἑάαπ Δὲ σγεαΐ ρίογγ οὗ “ἐν. 
2. 7Ζὴε ἀεαγέ οὔα τοῦδε πᾶπ ἐς 70» ἀὲς γισάξ λαμ, 

Βκέ ἐάε ἀεαγέ οὔα 70οἷ ἐς 70» λὲς ἐφ. 

8. Αἴδο τυλμόη α ὕοοὶ τυαὶϊᾷε ἦπ {16 τῦαᾶν ἰδ μϑαγί τς ἰασκίηρ απᾶ ἧξ 5αγ5 
ΟΥ̓ Ἔνεγγν οηξ, μὲ τς α 7οοί. 
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9. Οοηις δαί ἐπ ν ὑγοαά «οὐ 70}]. ὙΤΠδ συάάρδη ἰταηϑιίίοη 1οδ5 

διδρίσιεα ἴἰο Πηα ἴῃς Ὠαηά οἱ Δποίμοσ δυΐμοῦ ἤοσο. ὙπΠαί, μον- 

ΘΥΘΟΓ, 5665 ὈΠΗΘΟΘσσασΥ. Οὐοδεαϊείῃ, πΚὸ οἴθοσ πγθη, σοι] σΟΠΊΘ 

ὉΠῸ ΕΓ (ἢ6 ἰηἤπδηςθ οὗ νᾶγῖοι 5 ΠΊΟΟα5 ΟΥ̓ ναΓΟι 5 ϑγϑίετηϑβ οἵ που ρῃί. 

Εδοῇ σου]ὰ Ροββθβθ ἢἰπὶ ἴῃ ἴση ψουΐ ργανεηίηρ (Π6 τεΐαγη οἵ 

{πῸ οἴμοσ. [14211[6 ἢᾶ5 ἢο ουτίοοκ, 115 ργο]θτὴ5 ἀγα ἰηβο 0} ]6, ἀδδίῃ 

Ψ1} δηἀ 4}1, θαΐ βδη͵ον ϑϑηβαίίοη δηαᾶ {ῃ6 ϑιιηϑηΐηθ ψ Ώ1]16 1{ 1α 5.5, 

{815 15 15 ΡῃΠ]ΠΟΘΟΡὮΥ, οὐ. 25. 4.13-.3 ςτδ 8, ἉΝΏρη ἃ ΠΟάοΓη ΤηδΔη 

ΓΘΆ]1ΖΕΒ ΠΟΝ τὴν αἰβεγεηΐ σοποδρίίοηβ δηά πιοοάβ ἢ6 Ἵδη 

Θηϊογίαϊη, ἢ Πη45 δννοσ δυς Ποῦ ἰη ἃ ὈοοΚ Κα ΟομοΙβιῃ.---- βγεαά 

ονν ἀπά υυὐἷμπε]. ΤΏὮΘ5Ε6 ἀγα οἴΐβη [Κη 8ἃ5 (ῃ6 τηθδη8 οἱ 5:10 5ἰβίθῃςοθ 

ΟΓ οὗ Ποβρί (α]τγ, τύ. στη. 14:5 2739 .. 4325 1 5. 1630 2ς18 Νρῇ. 56 

1.ἃ. 21 ΤΟΙ 4:5-|,--τα ]γεαάν Οοά μας αςεορίεά ἐμ} «ὐογκ5]. ΤΠΘ 

{βουρῃΐ ἀρραγεηίὶν 15, σοά, Ὀγ ἰδ σοηϑίας]|οη οὗ (Π6 ψνοτ]α, μδ5 

ἰεῖ{ (Π15 5 [ῃ6 ΟὨΪΥ βουγοα οὗ δπ]ογτηθηΐ, δηα (Π]5 15 θνϊάδηςε (Πμαΐ 

ΒΌΘΝ ἃ σοιΓ86 5 δοσερίδοϊε ἰο Ηϊπ. Α5 Ηυρεγί ατίμημηδ ροϊπίθα 

ουἱΐἱ (Ογίοηί. 11Π|0γαϊμγεοίηρ, ΝΤΠ, οο]. 432 5..),ὄ ννβ. 7γ- τὰ ϑυκ- 

ἸηΡ]γ Ρᾶγα]]ε]ςβα ἴῃ ἃ ἔγαρτηθηΐ οἵ (6 ΟἸραγηθϑῃ ερῖς, ρα 5η6α ὈῪ 

Μείβϑηθσ ἴῃ ἴῃ6 Μη οιϊμηρεη, ἀοΥ υογάἀεγασίαϊδομοη; (ὐἰδοἰἰδομα, 

1002, Ηεῖί τ. Τα ράᾶβδβᾶρε (ςοἱ]. 1Π1, 3 57.) τεδαϑ: 

ϑίησα ἴῃ6 ροάςξ ογδαίθα τηδηῃ, 

θα {Π6Ὺ οτἀδπϑα ἔογ πηδῃ, 

1,116 τη {πεῖν μαηᾶβ ἴΠδγ ΠοΙΪά, 

ΤΠου, Ο ΑἸ ρσαϊμεβῃ, Η]] ἱπάεοα ἴ᾿γ ὈΘΙΙΥ, 

Πδγ δηᾶ ηἰρσῃῖ 6 ποῦ 7ογἧμ!, 

ΠΔΙΎ οτἀδίη σ᾽] π655, 

ὉδΔΥ δπά πὶρῃϊ τὰρα αηα πηᾶῖκα ΠΊΕΙΤΥ. 

1,εἴ (ὯΥ ραγπιεηῖβ ΡῈ Ὀσὶρῆϊ, 

ΤῊΥ πεδὰ ρυτγιίγ, ψαϑὴ ἢ νγαίοσ; 

Ποσῖγο (γ ομΠ] άσγθη, ν ῃ]οἢ (ὯγΥ μαμὰ ρόβ565565, 

Α ν͵]ἱέξ δη]οΟΥ ἴῃ ΠΥ ῬΟΞΟΠῚ, 

ῬοδοθδθΪν (ἢγ ννοσκ (9)... .. 

ΤῊΣ ἀγριπιοηΐ ἤΟΓΘ 15. 50 ΟἹ] βαὶν ΡᾶγᾺ]}16] ἰο (μαΐ οἵ Οομο]είἢ {μα 

ΟΠΘ σδῃ βοδίςεὶν ἀουδί Ρεΐ μα ἢ νγὰ8 ἱηΠπδηςοεα ΡΥ {ΠῸ ρᾶβϑᾶρα. 

ΤΗΣ ΟἸἸραμηθϑῃ ερίς σδη ἢᾶνα Ὀδθη ἱπῆμπθησθα ηρΙΠῈῚ Ὀγ ϑίοίς 

ΠΟΙ ατροκ ἰμουρῃί. ὍΤῊΪϊ5 ραβϑαρα βϑῆοννβ ἰἢδί {Π6 σοί ηδίϊοη οἵ 

Ραββί πη ϊϑηλ Δηα Ὀτρῃη655  ῃΪοἢ ννα ΠπΠα ἴῃ ΘοΠεείῃ, 15 [Πογοιρη]ν 

Θογηϊς, πα, ἰο (6 δεγηϊς ταϊη4, σοηρτιοι5. 8566 ἔυΓΠΕΟΓ ἀἴρονςα, 

Τπιγοάμεϊοη, δ6 (2). 



ῬΗΙΠΟΘΟΡΗΥ͂ ΟΕ 1Π1ΕῈ [(Ὁη.9:-10: 162 

8. [1 ἰμν ραγριοηὶς δδ «υι1,6]1. “ΜΈ Ε᾽ σοττεϑροηάβ ἴο 
ἌΡρΒ ς᾽" οἵ {πὸ Βαρυ]οηΐδη ερίς. Βυιρῃΐ σοοῦβ ἀηα ψῃϊα ογα (6 

ΠΟ]οΥ5 ἴογ (6 οἰοίῃίηρ οἵ σουτγίδ, τύ. Εδί. 815, δηα οἱ [δϑίϊνα]θ (566 

[6 ΟἸραπΊθϑἢ ἔγαρτηθηΐ ἀρονο). ρογδος (δαί. 11, 255-61.) Θῇονν5 

[μαΐ να ραγπλθηΐβ γα α͵5ο ἴῃ ΒοπΊα {Π6 δίς γα ἴοσ Ἔπ]ογιηθηί: 

“6 γεῤοΐία, πιαξαζός, αἰίοσυέ (αἰ Ρ Ἴ772 
2 είος αἰδαΐμα εὐοδγεΐ. 

((ἸοιΠεά ἴῃ ννῃ 16 ἢς σΕἸγαίθβ θαησαεῖβ, 
ΒΙΓΙΠάδΥ5 ΟΥ̓ ΔΠῪ ΟἴΠΟΓ ἔεϑίαὶ ἀ4γ5.) 

ΤΗΣ Ταϊηλυά (ϑαδδαί 1148) 1ὰγ5 ἃ 51: 1118 Ὁ 5ί γε 55 οἡ ὑν 6 ρασιηθηίϑ. 

--Οἱ!... ον τμν μθα4]. ΤῊΙΪ5 τἀ Κ65 {πε ρἷαςε οἱ ““1ΤὮγ Πμοδά ρυχγ 
ἴη (ῃ6 ΒαΡγ]οπίδη ερῖς. Ατηοηρ [6 ΗΘΌΓΕΥΒ ΟἹ] νγᾶ8 4180 ἃ βυγηθο] 

οὗ Ἰογ, ς΄. Ῥ5. 235 457 104}" ΡΓ. 27" Απ. 65. Τῇδ νεῖβε ἰ5 αυοίθα 

δΔ:Πἀ ορρΡοββά ἰῃ ΝΥ 154. 21-3.-.- ϑ9, Εηήογ [76 τυ α τυογιαη αὐὐοην ἐμοῖς 

ἰουο5:]. Ἰηίογργείοσθ ἤᾶνα ηοίϊσθα (ῃ6 ἀῦβεπος οἵ (ῃ6 ἀοβηϊία 

ΔΙΌΟΪῈ Ὀείογε ““νοπηδη ̓" δηα πᾶνε ἀγαννῃ νοι 5 ἰΠΙ͂ ΘΓ ΠΟ 65 [ΓΌΓᾺ 

ἰῖϊ.-. Οἰἶπ5. δᾶ ἰῇ ἰ ἃ σοπηηδηα ἴο δργασα Πδίθνου νγοΠΊΔ ἢ 

ὈΙεαβθα οπθ, Δη4 80 ραίη {Πε “"ἀδ] ρἢς5 οἵ [Π6 50ῃ85 οἵ τηθη᾽᾽ δ] υἀ θα 

ἴο ἰῃ 28--ἂ νὶενν ΨΏΙΟἢ Ρ] τ ΐγα ορροβεβ. Τῆδ δπδίορυ οἵ (6 

ΒαΡυ]οηίδη, ΜΙ ἢ βθεπλβ ἴἰο 6 ἔγθεὶν στεργοάμποθα ἤοσο, ἰθη45 ἰο 

ςοηῆγῃ (ἰμΘὈυτρ᾽5 νον (566 οτί. ποθ). Μοζδβονεγ, (6 ραϑϑᾶρε 

ννὰ5 αιοίεα δηἀ ορροβαϑά ἴῃ Δ 154. 23, ἤετα 1 βεαπὴβ ἴο ἢᾶνα Ὀθθῃ 

ὉΠάοτϑίοοα οἵ νοϊαρίποιβηθββ (οἷ. ΝΝ 154. 4141). Ὑιενεά (Π5, (ἢ 6 

Ρᾶββϑαρα ρεϑθηΐβ. ἢ0 σοηίγδαϊοίοη οἱ οἢ. 735:23,.---1} ἐς {μιν ἰοῖ], σ΄. 

σι8 8, ΤΠς δυίμοῦ οὗ ΜΝ Πβάοσῃ ννὰ5, πονψενοῦ, ἃ δῦσα ορροπεηΐ 

οἵ Οομοίθίῃ (566 ἀρονε, 7ηἰγοά. ὃτ2), ΔΠα Ροβϑῖθὶν Τουπά ἴῃ ἢΪΐ5 

ὙνΟΓα5 ἃ ΠΊΟΓΕ 5156 Ὑ τηδδηΐϊηρ ἴῃ Οομείείῃ ᾿ηἰθηαεάα.---10, Αἠ 

ἐμαὶ {ν μαμὰ βηάς ἰο 40]. ΤῊΪ5 σοηίοχί σγείεγϑ ἴο τη ῃΠοάβ οἵ εδη- 

Ἰογπχθηΐ.--- 120 αὐὐν τἢν νη ρίμ], βγη θϑίγ, οσ (ο ἴῃς εχίεηϊ οὗ [ἢν 

ΔΌΛΠγ, σ΄. ἢ. 315.- ]ο ἐδιογο 5 ἨῸ πὐογὰ ... ἦπ. ϑμεοῆ, ςἤ. 15. 

145-.: ΕΖ. 3215-22. Δη6 ἴῃς ΒαΡυ]οηΐδη ροοπὶ οἱ ““᾿5ῃίαγ᾽ 5 Πϑεβορηΐ 

ίο (μ6 ὐπαεγννου] α.᾽ Τ15 ἰαϑί ἀθβοσῖρθβ ᾿{ 85: 

Α ρΐδοθ ψῇεγε ἀπϑί 15 {Πεὶγ ἔοοά, {Πεῖγ βυβίθηδησθ, οἷἶδγ, 
Γἰρῃι (Π γ ἀο ποΐ 566, ἰη ἀαγκηθϑβ (Πγ ἀννε]], 
115 οοιῃίηρ, {Κα Ὀἰϊγάβ᾽, 15 ἃ οονογίηρ οὗ ψ]ηΡ5; 
Ονοῖγ ἀοοσ δπαὰ ὈοΪὲὶ ἀυὲ 5 Ξργθδά. 

Εὸγ {Π6 [11] ροεπῃ, 5εῈὲ βαδγίομίαη αμά Α,55γγ. 1411., ΑἸάἴηα δά., Ρ. 

4098 ῆ-., οὐ ΚΒ., ΝἾ, Ρ. 8ο ῆ-., οὐ ὉΒοτγηθ, Ολοῖν 46 ἰεχίο5 γοϊρίοια, 



τό4 ΕΟΟΙΕΘΙΑΘΤΕΘ 

Ρ. 326 ----11. Αφραΐη 1 εκατυ)]. ΤῊΪ5 ἱπίτοάμποθβ ἃ πον Ρῃδ86 οἵ (ῃ6 
δ ]εςῖ. [Ι͂η νϑ8. 1 Οομοίθίῃ ἀθοϊαγοα (Παΐ τὶρῃίθοιιβ δηα ννῖβα ἃΓῈ 

50 ]6ςΐ ἴο [Π6 Ξαπη6 [αἴε ἃ5 (ῃ6 ψὶςκεα. Ἠςδ [85 ρτονεβὰά [{ ἴογ (ἢς 

Γρῃΐθουβ, Δηα ΠΟ ἰΓΠ5 ἴο δα 1 ὉΡ ἴοῦ (ῃ6 νν]156.--- 5167 ἐδ 

54], ἴῃ [15 ψ ΟΕ ἃ ἔγεααθηΐ ϑυηοηντηῃ οἵ ““ἴη (5 ννου]α.""---ΤΠς 

γαζο ἐς μοί ἰο ἐψμι6 σιυϊῇ. Ἡδετε ἅττα Ὄβχδιηρ]6θβ οἵ {Π6 [αςΐ {πᾶἰ (6 τε- 
ψναΓα5 οἱ (15 116 ἀγὲ ποΐ ρίνεη ἰὴ δοσογάαηος ψ ἢ Δ Ὀ ΠΥ ΟΥ̓ τ ΘΓ. 

ΡΙαμ γα Ὀο]ίονοα {παΐ (15 ΠΠΠπϑίταϊοη πα Ἰσαίθβ ἃ ἰαίε ἀδίθ, ἤθη 

ατδεὶκ Ἔχεγοῖϑοϑ Δα θεθη ἰηἰγοάμποεά Ἰηΐο ΤΓεγιιβαίεη. ΤῊΪ5 ννὰϑ5 

ἄοηῃε ἰῃ (μ6 τεῖρῃ οἱ Απίϊοσῃιιβ ΕΡΙΡἤδηθ5, 174-64 Β.(Ο. (σ΄. 

Ι: Μᾶς. 1: 2 Μᾶς. 45-). Ηε ἰοτρεοίβ, ἤοννενεσ, (μαΐ {ΠῸΥῸ ΈΓῈ 

Οὐοδϑίοηϑ ἴῃ ΘΥΘΓῪ ρα ἴογ σοιῃροιἰοη ἴῃ τυπηΐηρ, ο΄. 2 5. 1815, 

-͵;ἼἷΊνο ὀγεαά ζον ἐμὲ τὐῖ56]. ὝΏγαα (ογυτη5 ἀγὰ 564 ἴο ἀδϑοτγῖρα [ηἴ6]- 

Ἰδείυα] ροννεσ, “νυ 56,᾽ “Ἰης6]Πρεηΐ,᾽᾽ δηα “ἢο56 ννῆο ἢᾶνε ηον]- 

οεἄρε.".-- Τῆη67], ἃ τείεσεησε ἴο 3:-5. ὙῊ6 βϑᾶβοηβ Δρροϊηϊβα ὈγῪ 

(σοά ΓΟΪ] ονοῦ Βυχηδηϊ τοὶ θη 16 ϑϑὶν, δπγοηρ ἴΠϑτὴ {Π6 {ἰπ|6 οὗ ἀεδίῃ. 

--Ομαηοε] 15. ἤδγα “'δν}} σῃδησθ᾽ οὐ ““τηϊδίογία θ᾽" [{ 15 ποί αυϊία 

{μ6 (μουρῇϊ οἵ 2:"- 15.219 Δηά ο", ἴοΥ ἃ αἸἤΠεγεηΐ ἩθΌτγον ψνοσα 5 υϑεα 

(566 οτἶΐ. ποίθ), θαΐ ἴἰ θογάθγϑ οἱοβαὶγ ἀροη ἰϊ.---12, Κποιυς ποί ᾿ς 

ἐΐ»ι6]. ““Τιπγε᾽" 15 ΠοΓα δι ἱριοιβ, ἰ τηᾶῪ πηθδη (6 {{π|6 οὗἁ Γγ}5- 

[ογῖπηδ οὐ {Π6 {ἰπὴ6 οἱ ἀδαῖῃ. ΕΓ 5 ΠΊΠΠΔὙ τ1565, 566 ((. 212 ΕΖ. 305. 

ΤῊἼδ 5ἰΠ11165 οἱ ἤ5ῃ σδιρῇῃΐ ἴῃ ἃ πεί δηα Ὀἰγάϑ ἰδ κθη ἴῃ ἃ 58 6 τη Κα 

ἴ ργόρ 0 ]6 {μὲ ἰμ6 ἄτης οἱ ἀθαίῃ ἰ5 τηβαηί.-- -18, 1 δατὺ α5 «ευἷ5ε]. 
“1 ῃοϊξα 85 8η ἰημϑίδῃηςα οἱ νυν βάοπ." ““ὙΥβάογηῃ ᾽ ξξ 'νῖβο δοί,᾽; 

751 85 ““νδηϊίγ ᾽᾽ Ξξξ ́'ναΐη ρυγϑα.᾽" 

14, Α Ξςηιαὶϊ οἷν απὰά α ἤειυ ἨιθΉ 19, 11, απά ἐἤεγε σαγηθ ἀραϊηδί ἡ α 

στοαί κῖηρ)]. Νατίοιιβ σοη)δοίαγεβ πᾶνε θθθη τηδά6 σοηοογηϊπρ (ἢ Ϊ5 

οἰγ. ΗΠ. ἰπουρῇϊ (Π6 5ἷθρε οὗ ΤΥ Ὀγ Δηίϊοσπιι5 111 1ὴ 2ι8 Β.Ο. 

(Ροϊγθίιβ, Ν, 66) ννὰ5 πχϑδδηΐ; Ρ]., (η6 ϑἴερε οἵ θυ ὈγῪ Απίϊοσθιιβ 

ΝΙ (ϑιαείςἊβ), (7105. 4ηπ|. χῖῖ, γ2); ντ., ()6 5ίερε οὗ Αβρε]-Βειῃ- 

Μδδοδὴ (2 5. 205-23); ηα Ηδ., (δε 5ῖερε οἵ Βείῃ-βυγα Ὀγ Απίοομυβ Ν 

(. Μᾶς. 6 2 Μᾶς. 125). Ἐν] {πουρῃξ τοίεγθησα ννὰ5 πηδάθ ἴο 

Αἰμδη5 δηά ὙΤπμεπηγϑίοοϊθθ, ἀηα ΕΥΙ απ ογ ἰο (Π6 5ίερε οἱ ϑὅγτα- 

οὐ86 ὈΥ (ῃ6 Βοιηδηβ ἴῃ 212 Β.-(. ὝὍΠΕΓΕ 5 πο σογίαϊηίγ (ἢδΐ ΔηΥ 

οὗ ([ῃ656 σοη͵εοίυγαϑ 15 τὶρῃΐ, δηα (Πς6 σοπ]εοίυγο5 οἱ ΒΕ]. ἀηα Ηδ. ἃγὰ 

τυϊοά ουἱξ Ὀγ ἴῃς ἀαίεϑ, δηά {παὶ οἵ Εὐϊθαϊδηάογ Ὁν {πε ἴαεϊ {παΐ 

ΟΥΤΆΟ 886 Ῥνὰ5 Δ Κ6η; Ρὰΐ τόσα σδη Ὀδ 5614 ἴῃ ἴᾶνοσ οἵ Ανε]- Βείῃ- 



ῬΗΙΠΟΘΟΡΗΥ ΟΕ {1ῈῈ [(Η.9:-10" τός 

Μδδοδὴ ἰμδη οὗ δὴν οἵ [6 οἴμεγϑ, ἴοῦ νὰ ἀο ποΐ πον ἢν (ῃ6 

ΟἴΠΕΟΙ δίερθθ ΨΈΓΕ ταϊβεα, θυ ΑΡε]- ΒΕ - Μδδοδῇ ννὰβ το]! να Ρ6- 

σαι56 οἱ (ἢ δοίίοη οἱ ἃ νγ»ὶϑεὲ ψοῆδη. ᾿'σ. Ὀεϊΐενεβ (ῃ6 ““νὶβα 

ΜΟΙΏΔη᾽᾽ ψὰ5 σῃδηρθδα ἴο “ῬΟΟΓ τηΔ4η,᾽ Ὀδοδιιβα 1{ Βι6α Ὀείίογ (6 

βϑηςἱπηδηζοἶνϑ. 11.--ϑίορο-ὐογ 5]. ἘΟΥ (ΠΕ γθαβοηϑ οἵ (Π15 τεηἀογίηρ, 

866 οΥἹΈςΑ] ηοίς.---1δ. Οηε 7ομπά ἐγ 1], ἴοσ “ἸΠεγα ννὰ5 ἰουηά τη ἰ1.᾽» 

---Ηο ἀοἰτυνογοά ἐ᾿πι6 οεἱξν ὃγ μὲς «υἱδάον]. Ῥ]. δ πλ115 {μαΐ [Π6 ρᾶγα]]6] 

ἴο ΑΡε61-Βεϑίῃ- Μδδοδῇῃ (2 3. 20) 15 ραγίσα! τὶν βίγοηρ, Ραΐ {Π6 
“ΒΟΟΓ ΥΥ156 τη Δ} 1η5686 οἵ (Πς ““ῖϑε νογηδῃ ᾽᾽ βίγα ΠΡῸΪΥ 566 Π}5 ἴο 

ὨΪἷπὶ 8 ἱπϑύρογα Ὁ] οὈ]δοίϊίοη ἰο (μ6 ἰἀεη Ποδίϊοη.---ὐλῦο ἡπαΉ γο- 

γιογϑογεά ἐμαὶ ῥβοογ πα]. ὙΤΠῸ ΡορυΪδΓ ἴδποΥ 15 ΒΟ Κ]ο, δηά ῥα] ὶς 

βουνδηίβ, [ῃ6 ἢ 85 πον, γα οΐθη ὑηγοναγαθά.---16, 76 εὐϊδάοηι οἵ 

ἐλι6 βοον ηιαη 15 465 ρ᾽564 απὰὦ ᾿ξ τυογάς αγὰ ποί μεαγά]. ΜΟΝ. Πο!]ά5 

{πᾶΐ (15 σοηίγϑα!ϊοῖβ ν8. τς Π ἰῃδΐ 5 τεηἀθγεα ἃ5 ψ ἢᾶνδ ἰγη5- 

ἰαϊεα ἰἰ, ἀηα σοηβεαιθηίγ ἴα Κα {πΠ6 ῥτγθσθαϊηρ ν5. ἴο ἤθη ““ἢθ 

νου] ἤᾶνα ἀεἰνεγθα (ἢ6 οἷν ὈΥ ἢΪ5 ψΊβαομλ.᾽" δυςῇ ἃ νίενν δἵ- 

{θαΐῖε5. ἴἰο ΟομοΙθίῃ ἴοο οχαςΐ ἃ ιι586ὲ οὗ ἰαησιιαρε. [Ι͂ἢ νϑβ. τς ἢ6 

ννὰ5 ἀθβουθηρ ϑοπλα δοίπδὶ, (που ρἢ ἴο 5 ἀπκηόψηῃ, ἱποϊάθηΐϊ; ἤΘΓα 

ἢς ἰ5 βίαίίηρ (6 ογαϊπαγυ αἰ π46 οὗ (6 νοῦ] ἰονναγά ψνογα5 οἵ 

νυ βάοπη. 866 αἷβθοὸ ογϊ(ἰσα] ποίθ.0 Τὴ6 νυ τεῦ Πᾶ5 δϑίδ ὉΠ Ι5Π6α ὨΪ5 

αϑϑοσίίοη (91) {παΐ {Π6 ννῖβα ἃ5 νν6}] ἃ5 {ῃ6 τ ρῃίθοιιβ πηθεΐ δῃ ὑη- 

ψνουῃν ἰδία. 

9::-105 ἀγὸ ᾿ηἰογροϊαίοηβ οἱ ἴῃ6 Ποζηια ρ]οσβϑαίοσ, βυρροϑίθα 

ὈγΥ (ῃ6 ““ψὶϑα πιαη᾽ οἵ (ῃς6 οἱοβίηρ ἱπεϊάθηΐ οἵ (6 ϑεοίϊοῃ. 

117. ΤἼΘ νϑῦβα 15, ἃ5 5166., Ηδ. δηὰ ΜΟΝ. μᾶνε ρεζοεῖνεα, οἸθαγν ἃ 

ΡγονοΓΡ.--- [Χ7ογάς οὐ {6 ευΐδο πεαγά 1η φμῖοί αγὸ δοίεγ να, ἐδι6 οΥγν οὗ 

α ῥγίμες αριοηρ 7οοἱ5],----ὃ Ξιτοηρ' σοπίγαβϑὲ Ὀείνγθθη 6 αυϊεΐ βίσεηρίῃ 

οἵ νυίβαομι δη4 πε Ἰοια ῥγεΐδηβα οὗ ϑῆατη. Ρ[]. ἰβ γειῃϊηαβα οἵ (Π6 

ΕΠ ΡΊ 5. Ργονοτῦ, “ Οτοαΐ οτγ δηά {|| ννοοἹ].᾽»--18. γγίδάοηι ἐς δο 6 

ἐμαμ ἐριῤίοηιοηΐς οὗ τὐα7],-ττῶ τόνε ϑιρροβίεα Ὀγ (ῃ6 δηβεαοίε 

ΜῊ ἢ ΠΙΟἢ (Π6 Ργεσδαάϊηρ βεϑοίίοη οἰ οβεα.---ΟηῈ δΥΉΜΕΥ ργεαίΐγ ἀ6- 

δίγογς ροοά]. ““ΘΙΠΠΟΓ᾽" σοΙη65 ἔγομη ἃ τοοΐ ΨΏΪΟΙ τηθδη5 ““ἴο 

ΓῊΪ55᾽ ΟΥ “βο ψτοηρ,᾽) δηά ργοόρδθὶν τεΐεγϑ μεγα ἴο ᾿η 6] δοΐι ἃ] ΟΥ 

ΤΊΟΓΑΪ 51105. [1ἰ ἰ5 ἴῃς σοηίσγαγυ οἵ (ῃ6 Ηδερτεν ἰ468] οἵ “νυ ]βαοιῃ.᾽ 

Ῥεγμαρ5 Οοἤείείῃ ἰπουρῃΐ οἱ βδοπλε ἱποϊάθηΐ {|κὸ (ῃαἱ οἵ Δοῆδῃ 

ἴῃ. 705. 7. Μάδην ἐΠ]υϑιγαιοηβ οἱ [ῃ6 ῥυ ποῖ ρ]Ὲ γν1}}} τα Ἵν ΟΟΟῸΓ 

ἴο Δηγ οὔθ. ΟἴἝζεη (Πς ὈγΠ]Πδηΐ Ρ]Δη5 οἱ ἃ ἰβεδάδγ, [αἱ {π}]Υ [0]- 
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Ἰοννεα ὈΥ πῆδην, πᾶνε θδθη ὑτοιρῃί ἰο ποίμίηρ Ὀγ (μ6 5βἰυρὶᾷ ἰη- 
Ἑσοϊηρείθησε οὗ ομβ πηδῃ.---ἴθι. Π)εαἋα ἢὴ᾽λ65 σογγερέ ἐΠΠ|6 ῥον 6" 5 

οἱμηομ. ἘἾ165 ἴῃ ἴῃς Εαϑβί γε ἃ στοαὶΐ ρεϑί, (Π6ὺ ρεῃϑίσγαίβ βνϑῦγ- 

ΨΏΘγΌ. Επηίδηρ θα ἴῃ οἱ], (πον νου ]ὰ οἵ σουγβε ἀϊδ, δηα ἀδοδγίηρ 

ΜΟΙ] 5Ρ0}} (ΠῈ οἰηίπηθηῖ 5 οάοσ. Τῆς Ρῥγονογρ σοηζηπθ5 {π6 ἰάθα 

οἵ ἴῃῆ6 ρῥτεσβεαϊηρ υἱϊεγαηςε.--- 7076 ναἰϊμεά ἴδ α [εἰ τυϊδάοημ]. 

ΤΠ6 οσοπηροίίοη οὗ (ἢϊ]5 ἢ [ῃ6 Ρῥγεσθαϊηρ ΔΡΠΟΥ σὴ 15. ποῖ ΝΟΥ 

οὈνίουβΒ. [ΙΓ (ῃ6 τεδάϊηρ δαορίεα 15 τὶρῃΐϊ, ἃ σοηίγαϑδί ἢ (ἢς 

ἢγϑὶ ραγί οἱ (ῃ6 νεῖβε 15 ργεϑθεηίεα. Ῥδῦῆδρϑ, πονψενοσ, [Π6 ἰδχί 5 

σοΙΤυρί; 566 οΥς4] ποίθ. ὍΤῆα νεῦϑε ἰ5 ἰο θὲ τεραγάδα ψ ἢ ϑίορ. 

8η4 ΜΟΝ. 85 ἴτοτῃ ἴῃς ῃδηᾶ οἵ ἴῃε Ποΐρια ρ]οβθαίοσ. ὦ. ΤῊἊ 

γΕΙΘ6 15 ΔΠΟΙΠΕΙ ΡΓΟνΟΓΡ ἰηἰτοαποοθα ἃ5 ἃ ρ]055.---Ἴ 6 Πεαγί οὗ α 

«υἷδε γιαη]. ““Ἡδατὶ᾽ 15 υϑεά ἴογ ““Ἰη 6] ρσϑηςε,᾽ ““πλοσὰ] ροτοαρ- 

τἰοη ̓ οὗ ““ν1}}. ῬεγμδΡ5 ᾿ἴ πο ά65 411] [ἢγ66.---1ς 707 μῖ5 γὶρ)η 

μαπμά], 1.6., ἰδπἀ5 ἰονναγά [{ῃ6 τίρῃΐ οἵ [οτππηδΐς ἀϊγεςσίοη οὐ ἰ5586. 

“ἘΕΊΡΏΐ απ α ἢ Πᾶ5 (15 πηοσα] τπηθδηϊηρ ἴῃ (ἢ6 Ταϊηγ. δὅ66 οτί- 

ἰἴς4] ποίβ.--- ΗΠ φαγὶ οἵ α 7οοἱ ἐξ Κογ }εἷς ἰφ], 1.6., ἰδ π45 ἴῃ (ῃ6 ψτοηρ 

ἀϊγθοίίοη.---3, μη α 7οοἱ τυαϊᾷε μι ἱμιὸ τὐαγ}, 1.6., Μη Π6 ροδϑ 
ουΐ ἴογ ἃ νγ4|Κ.--- Αἰ ἰς μραγί ἴς ἰαοκὶηρ], ἴ.6., 5. δου ηα ἱπία!Πρεῆςσα 

ΟΓ τὶρῃΐ Ἰπαρτηεηί.--- 6 δαγ5 οὗὨ δυόγγοπα, ἴδ δ α 7οο]. Τη ἰδ 

Ἰαυπαϊςδα νὶενν 411 οἵα ἤθη ἃγὰ ἡ τοηρ. 

7. 3.0 25] τὸ “μα Πεαγί," οἵ. Ἐβί. ς᾽ δἂπὰ οὔ. 3230 305, οἢ. γ τ Κ. 21. 

1 ἰ5 ἴῃς ορροβίϊε οὗ »ὺ 35, Ῥσ. 2623, 1ἰ ἰβ ργόῦϑθϊε, ἔγομῃ {πε σοπίγαβι 
ΜΙ ἢ {Π15 Ἰαϑὲ ἐχργοββίοη, {πὲ ἴΠετα 5 8 δ]επηεηΐ οἱ “μοοᾶ σοηβοϊθηςς᾽ἢ 

ἰη ἴῃς ρῇγδβα. 

9. ὍΣ" π ΠΝ Ἅ]ΞΞ “δηΐου [1{ ||, οὔ. 2... ὉΝΠ ἰ5 Ἰοεῖε ἱπάοβηϊα 85 ἴῃ 8. 

2413.--ῦ ΤΙΝ ἜΝ ΠΝ] δε. πΠὶ5. {Π|ὸ ἃ ἰγϑηβίαιίοη οὗ {πῈὸ ΒδΡ. ᾽παγ- τίμηε, 

γε, ρεγμαρ5. ἔτοτη γῆμμ, “ἴο Ιονε᾽ (ζ΄. ΜΑ. ς884). ὙΠὲ [ἴπε οἵ 

{πε Βαρυ)οηίδη δρὶς τπ5: ἡπαγ-μί-ενι {-|:-ἰα-αὐ- ἀα-αη ἴσπα σμσπί-κα, 

“Α νέες δη]ου ἴῃ ἢν Ἰοΐπβ,᾽᾽ --  Π]ς ἢ ἔανογβ ΟἸΠΘΌυγρ᾿ 5 παεγϑίδησϊηρ οὗ 

(Π6 ραββᾶρε. 1 ἀοδββ ποί ᾿πα]ςσδία {παὶ Οοἢ. ννὰβ πογα βεηβυδὶ [ἤδη οἴ Γ 

Θοηγῖα5 οὗ δη αν, [Πδΐ νυν ϑυσἢ ἔγαηκηθθθ μα Δ} 465 ἴο βυςσῃ (Ὠϊηρ5. 

-"οὐν], αἴϊζοσ Ἴ53, ργοθδοὶν τεΐεγϑ ἰο "Ὁ" 85 115 δηἰθοβάφηϊ, ἃ5 ἴῃ 5" δὰ 

8:5, Τῇ, 85 Ξοη6 Ὦδᾶνα ΒΌΡΡοΞεα, ἰἴ τεΐεγϑ Ὀδοκ ἴο πῦν, (η. 222 ννὰβ ἴὴ [6 

ψΥοτ 5 τηϊπά. ὙΠαΐ 15 ποῖ 50 ργοῦδθῖο.----Ἴ 27 Ὧν 52], ῃθσα ἴξ οο- 

συγ [Π6 βϑοοηα {{πη6, 15 οΥμἹ 64 Ὀγν ῷ, ἀπὰ ἰ5 ψ ἢ Επγ., δίες., ΜΟΝ. δπὰ 

Ηδ. ἰο θὲ τερδγάβξα 85 δὴ δοοϊἀδηΐδὶ ρ]οββ.---- 2 52]. Οτσίθηΐϊαὶ Μ55. 

τεδα ΝΠ 5, ΠΟ ἢ τηϊρῃΐ πλάϊκε 11 τείεγ Ῥᾶςοκ ἴο σῦν. (Οὐ οὐ ἴδε ροϊηϊ 

Κῦ. ὃ3ςο}.---10., 10}, οὐ, οὐ 115. 56, 7. ο᾽δ 1 5. τοῦ 2ς8.---ἼΠ23]} (ὁ τεδὰ 



ΡΗΙΠΟΘΌΡΗΥ ΟἿ Π1ΕἘῈ [(Η. 91-10: 167 

ἽΠ25, υΐ (6 τοδαϊηρ 15 ποΐ 580 ροοᾶ. ἼΔ.3 15 θεβί Ἴσοηβίσυθα ἢ 

ΠΟ, σοπίγασυ ἴο ἴῃς Μαβθογείίς δοςδηΐβ.- τ 2 Ὁ Π], οὐ. Οὐ 725.---]}} ΠῚ 

ΠΣ ὨΡ] 8 ἔογ πιείγιοδὶ γοᾶβοηβ γοραγαβα Ὀγν ΖΔΡ. 85 ἃ ρ]οβ5.---- 1 Ν 02], 

οῃ ἰΐϑ ';86ὲ. ἃ5 ἃ ργορεγ πᾶτης, οὐ. Κῦ. ξ293ς.---οὐ 155 ἥτῖν ὍΝ] Ηδ. τε- 
ξατάϑ 85 ρ]., ἔογ πιείγίοδὶ γβαϑοῆβ. Οἡ {Πε νβ. ἃ5 ἃ ΨῇοἹς, οὔ. Η 6». ἰοχί 

. οἴ Βεη 5ῖγὰ 1.411: 132..-11. ΣΝ 2}, ἃ ΗΘΌ. ἰάϊοπη ἴον “δραΐῃ 1 5ανν,᾽" σ΄. 
Οὗ 4' δπα «αἰ5ο Κῦ. δ 36οτγ.---Ν Ἢ} 15. δὴ ἰπῆ. 0501. υ8ε4 ἰπβίεδα οἵ {ῃ6 

Βηϊϊα νεγῦ, τ΄. ΚΟῦ. δ2ι:80. 80 τηοβί ἱπίεγργείεσβ. δ16 5. ψου]α δπηθπα 

οὐ ἴῃς δηδίορυ οἵ 4' ἴο ΠΝ ἍΝ}. τοῦ 8}, [815 πλᾶβο. ἔοσπι 15. ι'ϑεὰ οἣ]ν 

Ὦετο. ὙΠῈ υδὰ8] ἔογπι 15 ΠΥ, οὐ. 2 5. 185 76. 856 2211, ντ. πουρδὶ 

(8αι {πε πιᾶβο. ἔογπη πηρῃΐ ἱπαϊοαία ἃ ἰαΐε ἀδίε, θυϊ ἴΠ6 ἔδπη. ἔογγῃ 15 

υ564 ἰη ΝΗ. (5εε 4. 830).---"»}5]}ΞΞ “ δοοιάθηΐῖ," οσουσβ ἴῃ ΒΗ. οἠἱὶγ 
ἤδῖα 8η4 ἴῃ τ Κ. ς!8, ([πουρὴ ἔουπά ἰη ΝΗ. (φ΄. 78. 1135). [1 τλδῪ τερ- 

τοβοηΐ εἰΐμπεῦ ἃ ροοᾶ οὐ Ὀδα οσουγγεησα. [Ι}ἢ τ Κ. "8, »Ὰ 15 δα ἀβά ἴο ἰΐ 

ἴο ΕΧΡΓ655 ἴΠε πηδδηίηρ “᾿τηϊϑίοστί πε." Ηδτζα 1ἴ Π85 ἰΠδΐ τηδδπίηρ ψι Ποὺ 
»π. ὉᾺΡῚ] 15 τῆδᾶβο. ἴο αργῦεαὲ ἢ }25.---12. Ὁ ΡΥ] 15 βθῆθγα!!υ τἀ κθη 

8ἃ5 ἃ ΡιΔ] ραγί., (με Ὁ Ῥεΐηρ οὔτε, δηα {Π6 νοννεὶ Ἰεπσίπεηεα ἴο σοπη- 

Ρεοηβαίΐθ 1ῃ6 ρϑβεηςε οἵ {πῃ6 ἀουθδ]εα ςοπβοπδηΐῖ (τύ. ( 65.Κ- ὃς 25 δπὰ 

Κῦ., Νο]. 1, Ρ». 408). ΟἾΒΕΓ Ἔχϑηῖρ]65 ἀγα ὅδ Εχ. 32, τὴν Τα, 138, ἀπὰ 
πρὸ 2 Κ. 215, Ὧγ. βιιρχεβίβ ὈΡ) 85. {8Ὲ οτίρίπδὶ τεδάϊηρ.---ϑυρ 793] 

τοῦ η ὔνο. ΠΡῸ ΠΉΧΟΊ. 5Ι6ρ. Γαραγα 5. ΠΡ 85 ἃ αἰ ορταρἢ ἔγοπι [6 

βιυςςοεάϊηρ πρΡν. Ηδ. τεραγάβ (ἢες βδπῖθα », ἃ5 νν6}} δ5 "23 δἱ {ες Ρ6- 

εἰπηΐϊηρ οἱ ἴΠ6 νεῖϑε 8Ὧη4 ὈΝΓΡ δἱ {πε εηα, 85 ρίοβϑος,  Ὡ ἢ τηδγ 1ῃ6 

τηδίγὶ δ] ἔοσιη οἵ ἴῃς νβ., Ὀᾳΐϊ 566 ἀῦονε, 1ηη γοά. ὃο. ΔΝ τοΐογεηςς ἴο 

{πΠ6 νβ. ΕΔ ΌΡΙ Ααΐδα τοπηαγκβ (Α δοίι, 3415), Ὁ ΠΟΥ ΠΠΧΥ ΠΣ ΨΩ ΤΣ 595 

ΠΣ 5, ὁ.6., “ΑἹΙ 15 ρίνεη οἡ ρ]εάρε, ἀπά ἃ πεῖ 5 ΞΒργεϑα νοῦ 811 {πὸ 1ἦν- 

ἰηρ.""---18. τι], ἔεπι. Ῥυΐ ἴῃ {πε βᾶπιεὲ βεηάθγ 85 ΠΌΣΓ, οὔ. 5:5.--τρι δ) 
ον ΝΡ], οὐ Ὀὐπονῦ πολ 7Τοη. 38, 8η4 Ὀλθπῦ ΠΟΥ δὶ. το Σ 
σοΥτ ον τεπμάσγβ μεγάλη δοκεῖ μοὶ.---14. ΩΡ »}, Οὖν οὐ ΠΤ τηυδὲ θ6 

ΒΌΡΡΙ] ΙΕ ἰπ {πουρῇϊ.---Υ} 15]. 6]. {πη Κ8 [815 ἃ τγαΐδσγεπος ἴο {8ΠῸ 

κίηρς οἱ Ῥεγϑία. ὙΠὲ ΡΠ γαβθοϊ συ 15 ἰμαΐ ιιϑεα οἱ Ῥεγβίδη Κίηρβ, Ὀαὶ 1 

Ἰαβίεα οἡ ἰπίο {πε ὕσεεκ ρεσῖοά. [1 πῆρῆϊ θὲ υ5εα Ὀγ {πε ντϊϊεσ ἴο ἀθβϑὶς- 

δία Κίηρ Πᾶνα ΟΥ 8Υ ΟἴπεΓ ρονεσία! Π]ΟΠΔΓΟΉ.----2320] τθδ 5 “50Γ- 

τουπα᾽ δ5 ἰῇ 2 Κ. 61:8, ηοΐὶ ““ννδὶῖκ ἀγουηα᾽ δ5 ἴῃ 05. 64.--- ΠΧ] αν ]- 

ἀεη Εν πλεδη5 “51 5ρῈ- ΝΟΓΚΒ,᾽ ἃ πηεδηΐϊηρ ΜΝ Π]Γἢ 1 μᾶ5 Πούῇογα 6]56 ἴῃ 

ΒΗ. Τνο Μ95. τεδα Ὁ Σ, δηα [ῃ 15 σαδάϊηρ 15 βῃρρογίεα ὃγ ὦ, ', 
Σ, Ἡ, Ά. ὙΤηΐβ τεδάϊηρ νὰ δάορί ψ ἢ ΝΜ ΊηοΚ., τ. ἀπ ΜΟΝ.---16δ. ΝΥ] 

5 ἢεγε ἱπηρεῦβοηδὶ, 50 Κη., Ηἰϊ., Ηδὶ]., ΝΝ1ΔᾺ4., ἀπά δῖ16ρ., οὔ. αἰ5ο Κῦ. 

δ222.. τ. ̓5 οοηϊεπίίοη ἐμὲ ΥῺ ΠΟ οὗ [ῃ6 ῥτγεσβάϊηρ νβ. πχυβί 6 
1ῃς 5Ξυδ]εςῖΐ, ἀοε5 ποῖ σοϊηπηθηα 1156]{. [1115 ποῖ ρυδιητηδίο  } } ΠΕΟββάσγυ, 

Δα ἀο65 ποΐ ρίνε ροοά 56η56.---120}, 566 οὐ 4:8. 4]ε᾽5 σοηίδηίςίοη 

(Παὶ 1 πηδδηβ ἃ ννδρο-οσκοῦ δηα ποῖ ἃ Ὀερρᾶσ ἀοοθ5 ποῖ βἜθπλ νν6]]} 

[ουπάεά, ἴον 1 οσσιτγβ 'η ΒΗ. ΟἿΪΥῪ ἢότα, ἰη ἴῃ [0]. νβ. δηά ἴῃ 4138, θὰϊ οἰΐθη 

ἰῃ Ατδιὰ., δηά ἱπ ἴῃς ϑίη. ὅγζ. οὗ 1.Κ. 1630 5 υ564 οὗ 1,ἀζΖᾶγυϑ.--τνη τ τ 85], 



1608 ἘΓΠΟΙΙΕΞΙΑΘΤῈΞ 

85 Ὠε]. οὔβογνθϑ, - οἵ {πε ΡΊἊ] γτονεσίβ ἴο 115 οὐἱσῖηδὶ - οὐ δοςομηΐ οὗ (6 

ἰοΠ]Ποννης Μδαᾳηεῖ. Αποίμευ ἰπβίαποθ οσοῦγβ ἴῃ 125. )ε]. αἰϑὸ ποῖδββ 
τμαὶ ἴπ {πῸ δαγιίεγ ἰδησυαρε ἰἰ8 νου] πᾶνε Ὀδθη---ο, ΜΕΝ. 

σου] ταπάσδγ {15 “νου ]α ἀοδ] νοῦ οἡ {ΠῸ ἀπαίορσυ οὗ ἔχ. οἱὅ δηά 1 5. 

1312, ἰδ Κὶς (Π6 οαυβε 85 δὴ Δροαάοβὶβ ΜΠ ῥγοΐδϑὶβ ΒΌρΡργοθθαα. ΤΠ 

ςοη γδαϊοιοη νυν] ἢ 566 Πὶ5 ἴο Πἰπὶ ἴο ΓΕ ΠοΥ {15 πδοοϑδαᾶγυν, ἄοθβϑ ποῖ 

566ΠῚ ἴο Πη6 ἴο δχὶϑί. ὅ6ε δρονε.---9ἼΝ], 85 Π 6]. ϑᾶγ5, ψου]ὰ ἴῃ {πε οἱάογ 

Ιδησυᾶρσε μᾶνὲ Ῥεθπ οὖν. Ῥεγμδρδ 1ἴ 15 υϑεα ἤεγε Ὀδοδυβα ΟΝ 1πὶ- 

τηραϊδίεϊν ργεοθάσθβ, θαϊ ἴῃ γ2ννε πα Ἵν. Ζδρ., ἔογ πλεῖγιςὶ ΓΕ ΒΟΉΒ, 

νου] ἔοϊ]ονν Ἡ δπά βυρριν ἽΝ αἰΐϊεγ ὉἽΝ.---16. Π)12] δηᾶ Ὁ"9Ό:))] 

ἃγα ρδγίἰςρ]ε5. οὗ σοηϊπυουβ ΟΥ οσυὐβίομλαγυ δοίΐοη, οὕ. 4. ὃ97, τε πλ. 1. 

Ηδ. τερᾶγα9--- Δ 5 5)Ν] δηα 4}} {Ππαἰ σοπγθβ δἔϊοσ Π52)] 85 ρίοββεβ. Οἡ 
[Π6 βεηιϊππθηΐ, οὐ. Β5. (Ης}».) 142522.ἅ 

17. [23], ποὶ ((“Βεαγά) ἴῃ ννϊβάοπι," Ὀυὶϊ (“αἰΐοτγε 4) ἴῃ υνἱβάοχῃ,᾽᾽ {Π6 

Τοίεγεπος οὶπρ ἴο ἰῃς βρεᾶκοῦ, 58ὸ τ. δηὰ ΔΝ 114 .---- }» }}] 15 Ἔγαββὰ 

ὈγΥ ΒΙςΚ., γγῆο γε Πα εΓ: 

θεν ΝΜ εΐίβεη ΝΜοσὶ ἰδὲ τυμίρ; 

1)16 ΤΤΠογεπ Εἰ θαυ ἢ Γαὶ ἢ 65. 

ΤῊΪϊΘ 5 δυρθὶίγασνυ. ΜΎ. ἰβ βυρρογίθα ὈΥν 4]1] {π6 νϑυϑίοῃϑβ.-- ο Ρ  ]. 

ὈΔ2Ο ἰβ υπαετγβίοοαά ΡὈεΐογε 132 85 ἴῃ 47, τύ. (δβ8.Κ- δ1320 δπὰ Κῦ. 

δ ,οϑο.--- 2.523 0] “δὴ δίῃ ἴοοὶ),᾽" ψνσοη!)ν σοπβίἀογεα ΌΥΡ βοιὴδ 

ἃ ἀταοῖθπι. ΟΥ̓ 2 5. 232 [00 4135 ἃπα τ. 3030.---18, 2], ἴῃ {[Π6 οἱ 6. 

Ιαπρυδρε, νου ]ὰ πᾶνε θθεη ποσσα,, ὙῈ ΝοΟΓΊα Τὁσουγβ ἴῃ Ζς. 142 Ῥ5. 55! 

685: "ὃν 1441] 7οῦ 3823, 1ἴ 15 ἔουπα ἴῃ Ατάπι., θη. 73) πὰ ἔγεαιθηίν 

ἴῃ 1ῃ6 Ταϊπλυά, ο΄. 74. 1411. (΄. αἰϑο [ῃ6 ὅ5γ7γυ. βίεπιη δηὰ Α5. φαγαδιε, 

41} ἢ 1Π6 βαπιθ τηεδηΐησ. ὙΠῈ ϑυρϑιϊτυϊοη οὐ 2 ἔοι ποτ ψνᾶ5 

ΡτΟΡΔΌΙνΥ ἄμε ἴο Αταπηαὶς ἰπἤμεηςα.---- ΝΠ] ἰβ ροϊπιθα 1κὸ ἃ “Ὁ βίεπι, 

ἃ5 ἴῃ οἴμοσ ραγίβ οὗ 7. Ὁ τεδα νῶπ, ννῃϊο ἢ Ὀεῖζοῦ σοσγεβροπαβ ἴο ΠΌΣΓΙ. 

ΤῊΪβ5 τεδαΐϊηρ ἰ5 ἑανογτεά Ὀγ Κπ., Ῥεὶ., ϑίερ., ΝΥ Ίποκ. ἀπά Ὦτ.-ῦϑ 45], 

864 δάνοτγθία!]ν, τύ. Κα. δ218ε. Ηδ. τερδγά5--- Ὁ 55) ΠΣ] δἃ5 ἃ 

δεηυΐηα ρῆγαβε οἱ Ο., δηα 8}} [ῃε τεϑὶ οὗ {π6 νεῦϑε ἃ5 ἃ ρ'οββ. ΤῊΪβ5 15 

ΔΙΡΙγασυ, δηα 5Ρ01}5 ἃ βοοά ρῥτγοόονοτῃ.---1. ΓΘ 52121] 15 ἰάκοὴ ὃν ὦ (υη- 

1655 (ῃδἰ 15 σοτγυρί, ἃ5 ΜΟΝ. {Π1ηΚ5) δπά Ὁγ 1) 6]. 8)ηὰ τ. δ5-Ξ- “ἀδδίῃ 

Ὀτιηρίηρ᾽" οΥΓ “Ροϊδοποιι5 ἢϊε5."" ΤὍὌἢε |αϑὶ οἰδὶ πη “αἀδεδα ἢϊε5᾽᾽) νου]Ἱά 
6 ὉΓ ὉΝΔ131, ΓῚ ὉΠ ἴῃ 5. 185 ττόϑ 5ῆονν ΌΥ ἀηδίορυ ἱπμαὶ (ῃΐ5 

οδη- ““ἀεδα ἢϊοἊβ,᾽" νῃῖο ἢ 0115 16 σοπίοχξ τηυςῃ Ῥείίογ.- το  ) Ν 2}, δ 

βίηρ. ἢ ἃ Ρ]. ϑδυθ]εςὶ ἢ85 θβδη Ἔχρ δηθα ἴῃ νδγίοιιϑ νγαυϑ.0 ΑΕ,., σ βοτὰ 

(ἴη5. δηα ) 6]. ἔο!]ονν, με] 4 {μαὶ 1π6 ν᾽. ννὰβ βίῃ. θεοδιιβε Οομεϊείῃ 

(πουρῃΐ οὗ δας ἢν. ΜΝ ίποῖκ., ΜΟΝ. δπά τσ. ἐπιεπά ἴο γν 85, ψῃ 16 

Κό. (δ34064) ΒοΙάβ5. {μαὶ [ΠῸ ϑἴπρ. ΓῚΘ πλαῖκαβ {πῸ ἰΙάδα δίῃ. Εδοῇ οἵ 

1Π656 5ο] [005 15 ροβϑίθ]Ὲ. 1115 αἰϑο ροββίθ]ε πὶ ΟΠ ϑ]οἐἢ νν8 σάγο θ55 

8ΔηΠ4 ψντοίε 84 ργδῃηπΊΔΓ.--" }2}} 15 οπλ 64 Ὀγν Φ, 4Ὁ, Σ, Ἡ, δηὰ 5ῃου]ά, 

8ἃ5 ΜΕΝ. δηὰ Ὦγτ. πᾶνε ββεεῆ, ΡῈ δγαββῆ.--- ΠΡΥ], οἡ ἴῃς τηδδηΐηρ, οὔ. 

Ἐχ. 3035 429. Βερίπηΐϊηρ νν]1}----ὸ")}, [η6 ἰεχὲ ἰδ ρσοῦϑοὶν οοτγγυρί. 



ΑΤΥΤΙΤΌΒΠΕ ΤΟΑΒῸ ΕΥΓΠΕΒΘ5. [(ὉΗ- 1050 169 

(ὦ Ξιιρρεβῖβ ὑπαὶ ἴῃς οτὶρίπαὶ τεδάϊηρ ννᾶβ 3 ΓΟ ὍΣ9 ΠΌΣΠ ὉΡῸ ἍΡν. 
ΤῊΗΐ9 ν5 ἰγδηβίογπιθα ἴἰη ὃ'΄ ἱπίο Ὁ»Ὸ ὕῦῦϑῦ 2 ὝΣΞΟΥ ΠΌΣΠῸ ἼΡ). 

Ἢ τεδὰ {πὰ ϑᾶπιὲ ἜἽχοερί {πᾶὶ ἃ οπιϊτεὰ 3, νης ΜΊΎ. ψοηΐ ἃ βίερ 

ἔαγίμεγ δηα οπλεα 5. ὍΤῊδ ογὶρῖηδὶ τεδάϊηρ οἱ ὁ ρῥγεβεηϊεα δὴ δηϊῃ6- 

8]5 ἴο {πε βδγϑοί ἢδ] οὗ {πε νεῦϑε, {πὸὶ ΒδΌΡΙηὶς γα νίβουβ ργοβεηΐ ἴῃ ΓΝ: 

δηᾶά ΜΤ. ἃ ἱμπουρῆϊ ἴῃ Παυπιοηυ ΜΠ {πε θγϑὶ μα] νεσβο. ((ὐ ΜΟΝ,, 

Ρ. 150 ζῇ, ῇῆο 85 νογκεά 1}15 οὐϊ).---ὦ. 35] νγὰβ ἰδκοη Ὀγ Μίς. ἴῃ δῃ 

δηδίοιηϊοδὶ βεηθε. ΗδἊ μεϊά {πε νεῦϑε ἴο πιθδη {πὶ ννϑάοχη 15 85 γᾶγε 

85 ἃ πιδῇ ἢ [Πς Ὠδαγί οἡ {ΠῸ τὶρῃί 5146 οὗ {ῃε θοάν. [ἱ ἰ5 θεζίοσ ἢ 

εἰ. το ἰακε 35 --- “τπουρῆι) οὐ “11 (ο΄. «ἢ. 71 ἀπά Ηο. 4.).----15} 

ἰδ ἰάκεὴ ὃν [)ε]., τ. δπὰ Νά. σογγεςῖν ἴο πᾶνε ἃ ποσὰ] βρη βοδηςθ 

Κιηαγεα ίο {μαὶ ἴῃ ἴῃς Ταϊπηυά, ΏΘΓΟ 10 15 υϑεα 85 ἃ νν., ννῃϊοῃ ἴῃ 

ΒΟΙῚΣ [ΟΥΠῚΒ Τη68η5 ““ἴο 4ο {πε τίρῃι {πὶπρ,᾽ τ΄. 74. ςξϑοῦ. ὙὝΠετα ἰβ ἢῸ 

ποαά ψ ἢ Ρ]. ἴο ς4}} ἱπ ατεεῖς ἰπῆποθηοε ἴο ἐχραίπ ἐπε ἤρυτγο.--ὉΝῈ Ὁ] 

15 5: ] τὶν πε ἢ ἃ ΠΊΟΓΔ] 5 σηϊῆοδηςε Ξε “ογγοσβ.᾽"" Οὗ. 78. τσοὺρ 

ἴογ Κἰπάσγεα Ταϊγηθαϊς ὑδᾶρε.--. 5 Ὁ:0 9 ὙΥῚΊΣ ὈΜ] ἰ5 ἱμπνεγίεα ἔοσ 

ΟἸΏΡΒαβϑῖβ ἔτοπθη ἼΡΥΝ ὙΥῚ 3209 Ὅ2), οὗ. 318.--|ὴ 1 ἰ5 τὶ! γ ἰακεη 
Ὀν Κη., Ηἴϊ., αἸη5., ΜΕΝ. εἴς., ἴα τῆς [ἴοτὰ] βοηβοξϑξ “ἤθη {Π6 ἴοοὶ 

ἰαἰκεβ ἃ ννδὶκ." νΚτ., ψ τ 1655 ργοθδὈ 1 γ, ἰδ κ65 11 ἴο τλθδη “ἴἢε σοϊῃ- 

το ρδίῃ οἵ |1ἴς."---τ οὖ] Ξε ἼθτΝ5, ἃ ἰδ ροσγαὶ ρδτγίϊοϊα, οὔ. 81 δῃὰ Κῦὅ. 

δ,8᾽η1.---ἼὉ 5] 15 ἃ νϑτῇ (5ο Πε]., τ., ΜῸΝ.), δῃὰ ποί δὴ δα]. ((1η5.). 

Τὶ οσουγβ ἢ 20 οἰενοη {ἰπηθ8 ουΐϑίάς οὗ [ῃἷ5 ράββαρε, οὔ. Ῥυ. 682 71, 

---ὯΝ] 15 ἴακδϑὴ Ὀγ Πὲεὶ]. ἂἀπά Νο. ἴο τηεδῃ “δε (1πΠεῈ ἔοο!) 5α 8 ἴο ὄυεῦν 

οπα ΒΥ ΠΪβ δεϊϊοηβ πὶ ἢξς ἰ5. ἃ ἴοο].᾽ ΤἢΪΒ ργίνεβ ἴο ὍΝ δὴ ὑπ05118] 

τηδδηΐηρ. ΤῊΪ5 τεπάεγβ--- 25] ““ἴο ἜνΕΎΥ οπα." [ἱ ἴ8 εϊίεγ ψ ἢ ΜΟΝ. 

ἴο ἰδ Κα 535 τὸ “φοποογηΐηρ ΘΥΘΓΥ ΟΠΕ,᾿ 8η4 80 ρῖνε ἴο ὋΝ [ἴ8. υδ08] 

τηδδηΐηρ.--Ὁ30], ἃ που, ποῖ δῃ δάΐ. 

101-20, - Αἅἀνίοθ σοποοσηϊηρ ΟΠ6᾽5 διά ἰοτγαζά γυ]]θγβ. (ΠΥ οἷν 
ἱπίογροϊαϊθά.) Τὰ σοηιπο ρου 05 ἃΓ6 106΄-1- ΜΡ. 16. 11] αῃηᾷ 320, 

104, ΠῚ τῃε Δῆρεγ οὗ {πΠῸ ΤΌ ]ΟΥ τῖϑε ἀραϊηβί ἰῆδε, 4ο ποΐ ἰεᾶνα [ῃγ ρΐἷδςς, 

ἴον βδοοϊμίηρ ρδοῖβεβ ρσγοδὶ βἰῃβ. δ, Τ Πεσγε 15 8ῃ δν]} {π8ἴ 1 ἤᾶνε βεεὴ ὕπ6εγ 

τῆς δ Κα δὴ υπὶηθπ 008] ἜΥΓΟσ ΠΏ ΙΟἢ Ργοςσθθαβ ἔσομι (ἢ6 ΓΌΪΟΓ. 

6. δ ρΡῖδοθϑ ἰδ ἔοοὶϊ ἰπ ΒΙρἢ ΡῬοϑιιοηβ οἔίςη, 

Βαεΐὶ [Π6 ΠΟΡ]65 αννε}} ἰῃ Ἰονν δϑίαδίβ. 

71 Πᾶνα 566η 5ανθϑ ἸΡΟῚ ἤοΟΥ565, 

Απὰ ρΡτίποθϑ, Κα δίανεϑ, ννδικίηρ οἡ 6 στουηά., 

δ 277ε τοῖο ἄρ» α 2ὲΐ} «λα μαδὶ ἐμέο ἐξ, 

“44 δε τυλο δγεαζς ἑλγομρὰ ἃ τυαϊΖ, α σεγροπέ σἀαδί δέίε ἀξ. 
9. 27ε τοῖο ψμαγγίὶδς σίομος σλαδί δε ἀπμγέ ὃν ἐάθρε, 

“1πὦ ἀξ τοῖο εἰεανες τυοοά «λα δὲ ἐπάαηρεγεά ἐλεγεδγ. 
10. 771}ὲ Ἰγοη δὲ ἀμέ, 

“μά ἀε ἠο μποΐ λα, εν 15 εἄρε, 

7Ζλφη ἀδ »εμδέ οἰγεηρίλεν ἀξ γε; 

Βμέ τε αὐναμκίαρε 7 τοϊδο7Ἐὲ ἐδ 10 ρσίυξ Σμοέξ5. 
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"2 λέ τερβεμί δὲς Ὁ» ἰμεξ οὗ ἐπελαμίριομέ, 

Ζ7Ζλσμ Ἰάσγε ἐς πὸ συαμίωσε ἴο ἐλε ἐλανες. 

12. 7΄Ὧς τυογαάς οὐ λε ᾽πμομέλ οὔ 1λε τοῖξε ἀγὸ ζινον, 

ΜΒ 1λε ἐ[ε ογίλε ,υ»οὐ εἀαὲ ἤευομν ἀέρε. 

1. 716 δερίκμηπίη 97 ἀπ τυογας 97 ἀὶς »νιομλ ἐς οἷν, 

“ὦ ἐἀε ἐμά ο7) ἀὲς “ρεεεῖ ἐξ τοϊοξεά ν»ιαάμέςς. 

“7Τῆε 7οοἱ τεμ  ρ᾽ὴε5 τυογά5:--- 

[Μδη ἀοδ5 ποΐ Κπὸον {πδΐ νν ῃῖςἢ 584} θε, δηὰ νν αὶ 5841} 6 αὔίεσ ῃἰπὰ 
0 οδῃ 16}} ῃῖπὶ Ὁ] 

:5,.. Ζ.ε οἱ οὐ οἷς «λα τύξανν ἀπε 

μλο ξμοτος μοί ἄοτο ἐο ρὺ ἐο ἑοτονῖ. 

16. γος ἴο ἴῃεε, Ο Ἰαηά, ννῆοβε Κίηρ 15 « Ἵμ]ά, 

Απά ννῆοβο ργίησεβ ἐεαϑί ἴῃ (Π6 τπηογηϊηρ ! 

1 ἩδΡΡΥ γί μοι, Ο ἰαηὰ, ψ ῆοβε Κίηρ ἰ5 νν6}1 θοσῃ, 

Απαᾶ ψἜοΒΚβΘ ῥγίησοβ ἐῤαϑὶ αἵ [πε (ργορδτ) {ἰπηα, 

Εοτ κἰγεηρίῃ, δπὰα ποὶ ἔογ ἀγὶπκὶηρ ! 

1.5. ΖΤἀγομσἡ σγεαί ἰαόμεες ἐλ ὀεα»-ποογᾷ σἱμῆς, 

“"πά4 ἱἀγομσὰ κει ο7)7 αν ας ἐς ἄομδε ἄγιίρε. 

ι᾽9.. 2 ον ἰσωράζον ἐθεν »παξε ὀγεαί͵ 

“Ἵνα τοῖς ἰο νιαξε {7ὲ σίμά, 

“μά νιομὲν ἀμδισοῦς δοίᾷ. 

30. Ὧο ποὶ ἔνε ἴῃ ἴῃγ ποι ρῆϊ συγδα {ΠπῸ Κίηρ, 

ΝοΥῖ ἴῃ ἴὴγ Ὀεα-σ ΠΟΥ συγϑα ἃ τὶς ἢ πηδῃ ; 

Εογ ἴῃς ὈΪγά οὗ ἤδανεδη 5}4}] σᾶγγγ ἴπ6 νοΐςα, 

Απὰ {Π6 ΟἾὟΠΕΓ οὗ ν]η 5 5}4]] (6}} ἃ ῃϊη . 

10.. Τῆς βεβοϊΐοη Ῥερίῃβ ΨΠ σοηυΐης νογάβ οἵ Οομείοιῃ. 1 

ἰ5. (ῆ6. Ῥερὶπηΐηρ οἱ Πῖ5 δάνοσβ σοῃησθγηϊηρ ΟηΘ᾽5 σοηάιςΐ Ὀοίογο 

ΓΌΪΟΓ5.-- ΤΠ 6 ἀΉ ΡΟ οἵ {{π|6 γον], δὴ οἱ τϑουγγίηρ ἙΔ] Δ ΠΥ ὑπάον 

ἃ ἀοϑβροίϊς ρονεγῃτηθηί.--- 1)0 ποί ἰθανὸ ἰμν ῥίαςε), ἴ.6., [τον ἃρ 

{ἢν ρΡοϑβί.----δοοίήηρ ρῥαοὶβες ργεαΐ 51,5], Ῥᾶοῖῆθβ [Π6 Δηῆρϑὺ ἀγοιιβθά 

Ὀγ ρστεαΐ εἰὐγοῦβ. ὍΤΠ6 σδιι58 15 Πόσα ραΐ [ογ πε εἴδοῖ. ΟομΠο ει ἢ 5 

δαάνϊίος 15. (6 ψβάοιῃ οἵ ἴῃε ἀπά οΓ πηᾶῃ, Ὀπΐ, ἃ5 δπυηρ 5άγ5, ἴἰ 
ΠονουῖΠ6 1695 ἢ85 (Π6 νἱγίμδ οἵ {πε ἰάρα, ““ ΒΙΘ5ϑϑθά ἂγὸ {πὸ τηθοῖι."--- 

δ. ΤΊογο ἰδ απ εὐ], ἃ ἴἀνοτῖῖα Ἔχργαβϑίοῃ οὗ Οὐ  θί μ 5, οὕ. ς"3 6. 
--ἴκὲ απ μπὶμίοηοηαὶ ογγον], ἃ5 11 ἴἴ 6 ΓΘ ΔΠ ὉΠΙΠἰ ΘΠ ΟἼΔ] ΘΓΤΟΥ. 

ΟὐοΠο δῖ παγα Ἐχῃ 115 ϑοπλα οἵ (ῃε ρας γιηρ 5ριγὶὶ ψνῃϊσ ἢ μα Πᾶ5 

͵7υϑῖ Δαἄνῖ5ϑεα. Ηβδ ἀο68 ηοΐ δΕχοῖϊία (Π6 ΔΏΡΈΓ οἵ ἃ ἀδϑβροΐ Ὀγ ϑυρρεϑί- 
ἴηρ ἰῃαΐ 5 ΕΥ̓ΤΟΙΒ ΔΓΘ ἸηἰθηΠοη4]. Πα δγηθδίῃ ἢϊ5 Ἔχργθϑϑίοη γγ6 

ἀείεοϊ ἃ ἀβερεγ ποίβ, 1 15 γενβα δα ἴῃ (ἢ6 ψογά ““6ν}]}. Οπδ τηυϑί 

ον ἴο πε ἀδϑβροίῖ, θυΐ {8 ἀδϑροῖ ἰ5 ποΐ αἰνγαὰγϑβ γρῃί. ΤῊϊβ ἰ5 ἃ 

ὈΪοΐ οη {Π6 σρονεγητηεσπί οἵ [Π6 ΨψοΙ]α.---6. Η6 ρῥίασος {16 [οοἱ ἐπ μὲρἢ 
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βοϑίοη.5], ἈΠΟΙΠΕΓ Θχϑιρ]α οἵ {π6 6ν}]5 οἵ ἀδβϑροίίς ρονθγππιθηῖ. 

ΡΙυμαίγε {Π|ΠηΚ5 1ἴ ἃ γοίθγσθηςσα ἴο Αρδίμοοϊθα δηα ἤδθσ Ὀγοίμεσ, νῆο 

ΨΜΟΓῈ ἰανογίίεϑ οἱ Ῥίοϊθδσῃνυ Ῥῃϊοραΐογ (Β.. 222-205), (5, 

ΧΧΧ, 1); Ηδυρΐῖ, οἵ με οβςεγθ ρροϊηίθα Ὀγ Απίϊοσῃυβ ΙΝ δπά 

ὨΪδ5 β:σο βού, γνῆο Ὀοίγαγθα [δνν 5} ἰηΐογοϑίβ (αι Μᾶς. 79 935 2 Μᾶδς. 

4". 18.19.2) ΝΟ ἀουθῖ, ΠΠΔΠΥ ΘΧΑΠΊΡΙ65 οἵ [Π]5 ἔδυ σου]ά θὲ ἰουπηά 

'π ὄν συ ρεποά οἱ Οτδηΐαὶ ρονεγητηδηΐ, θεΐ (6 ἀαΐς οἵ (ῃ6 ῬοοκΚ 

(5Ξες 7πιγοάμοίίοη, ὃτ3) τᾶ Καθ ΡΙυπηΐγο᾽᾿ 5. νίονν ργοῦδ}0} ]6.--Οἠεη], 

15. ἃ ἴγεαε γεηάογίηρ οὗ ἴ[ῃε Ηερτενν, 566 οτὶῖ. ποίς.---1 6 ποδἰ65], 1{|- 

Θγα Πγ “{Ππαὸ τὶς ἢ,᾽ 2.6., τάδ οἱ δησδϑίγαὶ να], ννῆο ψεγε γεραγαάθα 

ἃ5 {π6 παΐιγαὶ δϑϑοσίαίθϑ οἵ Κίηρβ, δηα (ῃ6 Ποϊάογϑθ οἵ οβῆςα5.--- 

7. δίαυες τῤοη μογϑε5}, οί ΠΟ Γ ἜΧαρ]6 οὗ (6 ΨΥ ἃ ἀδβροί οἰΐβθη 

ΓΟΥΘΙ͂ΘΟ5. (Π6 παίυγαὶ ροβι(οη5 οἱ 5 ϑ ]6οῖ5. [υ5{|1π (ΧΙ, 3) 

(6115 πον, διηοὴρ ἴπΠ6 Ῥαγίῃίδηβ, ομα σου] αἀἰβιϊηρσι 5 [ΓΘοπηθη 

ἴγοπη ϑίανεβ Ὀγ {πῸ6 ἕαςϊ {μαΐ (ἢ6 [ογπΊοΓ γοάθ οα ἤογϑθϑ, δηά (Π6 

ἰαϊίεῦ τὰη οἢ ἴοοί. Αἡ ἰηϑίδηςε οἱ (Π6 Ἔχϑγοῖϑθα οἵ βϑιισ ἢ ἀγΌ ΓΑΓῪ 

ῬοννΟΥ ἰῃ ἰδίου {{Π|65 15 ἰου πα ἴῃ [Π6 ἄδογεα οἵ ἴῃς δι πς (Α] ἢ 

ΗἩακίπι, (πΠαὶ (τ ϑιαπ5 ἀπ [ονν5 ϑῃου]α ποί ταα ἤογβαβ, θαΐ οἡΪγ 

ΓΔ11165 ΟΓ 85565 (5ε6εα (Ὠγοηϊοϊα οἵ Βα Ἡξερτγαιβ, Ρ. 215). Α5 

ΘΙ ορΊΓΙεα ροϊηΐβ οαΐ, [Π6 τηθποηῃ οἵ μοῦβθθ ΠΟΓα 15 Δ ἰηᾶοχ οἱ ἰαΐε ᾿ 

ἀδίεβ, ἃ5 'π δαῦν [5γ86] Κίηρϑθ δηα Ὀγίησεβ γοάθ οἡ 5565 ΟΥὔΓ ΠΊ1|65, 

ε΄. 17. τ19 τοΞ 2 5. 1891 Κ. 133 Ζςο. 95. με 5ε πη] πΊδηΐ σΟΓΓΟΘΡΟΠα5 

ἴο {Παΐ οἵ ΡΥ. 19,5. 0 ἢ ἃ γϑϑυ]ί οἱ ἰὙσάηην τοι ηα5 θὲ]. (ΗΠ οἶν65- 

ἰεἀ μπᾶ Κολοείοί)ι, 222) οἵ {π6 σᾶγϑοσ οἱ (πε Ῥογϑίδῃ Βαροδϑ, ἴῃ ἴῃ6 

ΤΠ οἵ ΟτδείζΖ ἰΐ ροϊηΐβ ἴο (Π6 τείρῃ οἵ Ηδετγοα (ζ΄. [ο5. 4“π|. χνὶ, 

 δῃᾺ 10ὴ, Ὀαΐ αἰπηοβὶ δὴν ρεγοα οἵ Οσίβηΐδὶ ἢἰβίοσυ πλιιϑί ἤᾶνα 

Δογαδα βοῇ ΘΧΑΠΊΡΪ65. 

8. Ηετυδο ἀϊρ5 α ρὲ 9Παϊ! {αἰ ἑμπίο 1]. ΤΉΪΒ5 15 οἰθαγν, ἃ5 δ16ερ- 
[τα δηὰ ΜΌΝΕ Ὲ πᾶνε 5θεθῃ, ἃ ργονεγῇ ᾿ηἰγοάιοθα ὈΥ ἃ ρ]οβϑβαίογ. 

71 Πὰ5. ἢο σοῃηθροίίοη ΜΠ ἴΠ6 ῥγεοβαϊηρ, δηα οσσυΓβ ἴῃ νϑΥνην 

[ογτη5 ἴῃ ΡΓ. 263 δηὰ Β5. 273. Τα {ποιρῃΐ οἱ ἴῃς ἢγϑί δ] 15 

{παὶ ἃ δὴ ΨῇῆΟ αἷρδθ ἃ ροἰΐ ἴογ δποίμεγ 5}4]] [4]}] ἰηΐο 11 ὨἸπΊβθ , 

ζ΄. Ῥ8. γ16 ςγ9 Β5. 273..--ὄ:’:6 εὐὐιο ὀγεαΐς μγομρᾷ α τυαϊΠ], ἴο ΓΟΡ ἃ 

ϑΑτάθῃ οὐ ἃ ἤοιι56.--- αὶ δογροηὶ ἐμαὶ δὲς μΐηι). ϑεγρεηίβ ἰη Ῥα]65- 

{1π6 οἰΐαῃ ᾿υσκ ἰπ {Π6 ΟΥ̓Δ ΠΪ65 οἱ ἃ ψγ4]}, τύ. Αἴ. ς.ν.--ὁ3ϑ. 1͵’Ὶ:6 τὖλο 

φμαγγίθ5 δίομοδ]. ΤῊΪ5 15 ἃ Ῥγονθγὴ ψΏΙΟἢ Πᾶ5 πο τείεγεηςε ἴο {πε 

Ρτγθοβαϊησ. ΑΒ 5ϊ1ερ. δηά ΜΟΝ. ἢᾶνε 5εδϑῃ, ἰΐ 5 ἃ ρῖοβϑ Ἰηἰτοάυςδά 
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Ὀγ {πε Ηοκρια ρ᾽οββϑαΐοσ. Ρ]υτίγα, ἴῃ ογάογ ἰο Πηα ἃ σοπηροίίοῃ 

ΜΙ ἢ (ῃ6 ρῥτγεσδαίΐηρ, πα κο5 (ἢ ““βίοῃθϑ᾽᾿ (ῃ6 βἴοῃμϑϑ οἵ ἰδ πα τηδγκβ, 

8ἃ5 ἢ6 Πδά πιδάε {π6 ““νν4]1᾽ οἱ (6 ῥγεσοβάϊηρ νοῦϑο, θαΐϊ (ἢ15 διθὶ- 

{ΓΑ ΓΙΪγ τεδα5 ἃ πηεδηΐηρ ἰηΐο ἰζ. [11 15 οἰβαγν ἃ σομηίοη ργονογθῖδὶ 

βαυηρ Οἡ {Π6 ἀδηρογ οἱ (πΠῈ Πομλεὶν οσσυραίϊοηβ οὗ αφυδτγγγίηρ δηά 

ννοοα-ουἰηρ. [Ι{ 15 Ρεγμαρ5 ἰἢ6 βϑᾶ:ὴ6 Ῥγόονορ ΜΏΙΟ, πᾳ 67]|165 

{Π6. ϑαγίηρ δἰἰΠρυϊεα ἴο [6515 ἴῃ [ῆ6 ΟΧΥΓΠΥΠΟἤ 5 ΡΔΡΥΤΊΙΒ, 

Εαδῖδο (πὸ βίοπμο δηὰ ἰπογὰ ἰῆοι 5ῆδ]ϊ ἢπὰ πιο, 

σΙεανο [πὸ νοοὰ δπὰ ἴπογα ἀπ]. 

(ϑεε Οτεηῖε]] ἀπά Ἡσυηιβ δϑαγίηρε οἵὨ ομν 1ωγά, 1807, Ρ. 12.) ΤΕ 
ΡΓΟνΟΓΌ νὰ5 ῬγοόῦδΌϊν ἰηἰτοάιοσρα ἤσγε Ὀδοδιιβθ, ἢ 115 πηαΐς 

ΠΟ [Ο]]ονν5, 1{ 1] ϑίγαΐθϑ [Π6 νά]ὰθ οἱ νίβαομι.--- 6 αὐἴο οἰδανος 

«υο04]. ὍΤῊΪ5 τηᾶν θὲ ἤτε-νοο, ο΄. ἴων. 11 413.--Ῥὕ5 αἰ] δὲ ἐπάαηρεγοά 

ἐπογοῦγ})]. ἘρΥ δὴ Π]υβίγαίίοη οἵ {ῃ6 ἀδηρεσ, τύ. 1. τ9ο΄.---10. 17 
ἐπε ἱγοη δὲ ἀμί, ἴῃς. ἀχε ΡῈ αὑ}}, τ΄. 2 Κ. 65, ποῖὲ ΕΝ. ἰγδηβϑίαΐοϑ 

“γοη ̓ἢ ὈῪ ““χε-μοδα."--αμά μὲ ἀο πο σῃαγροη)]. Τῆς “Π6᾽» 15 
η0 ἀουθί ᾿ηἰοηα ρα ἴο τοῖο ἴἰο ἴῃ6 ψοοα- ΠορρΡοῚ οἵ [πε ρῥγεσδαϊηρσ 

νεῦβῈ6. ΤῊΪ5 βῃΟΠΊΪΟ βαυηρ 85 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ᾿πίγοάμυςεοα Ὀγ ἴῃς Παηά!’ 

ΨΥ ΠΙΠἢ ἰηἰγοάμπςεα (ῃς ρῥγεσεβαϊηρ.- -Τῆοη μὲ ἡμιδί οἰγοηρίμοη ἤῖ5 

7ογεο]. εξ τιιϑί δοσοιρ 5 ὈΥ Ὀχαΐα ϑίγοηρίῃ ψνμᾶΐ ἢδ πιϊρῃί 

πᾶνε ἄοῃθ ΠΊΟΥῈ δαϑ]ν ὈΥ Π6 ἜΧχογοῖβα οἱ πιο] ρεηςε.---Τ ἦα αὐ- 

ναπίαρε οἵ ιυϊδάοηι 15 ἰ0 ρῖυε 5μςζ655]. ΔΝ Ιβάοπῃ, ὈγῪ Ἐπ] ηρ ἃ πη ῃ 

ΡΓΟΡΕΟΙν ἴο ΡΓΕΡΑΓα ἢϊ5 ἰοοΐβ, 6 ]Ρ5 ἴο Θῆβϑγα ἃ βυσοθϑϑία] ἰσϑα ἴο 

ἢϊ5 ψοσκ. Εοῦ ἴπ6 ᾿αϑβὶ5 οἱ [(ἢ]5 τη θγηρ, 566. οὐ σα] ηοΐθ.-- 

11, 77 "6 δογροηὶ δι6 ΚοΥ ἰαεκ οὗ ἐπομαηθηοημ. ΤῊΪΒ 15 δῃοίῃοῦ 

ΡτγονεΓΡ, ἰηἰτοαμποθα ὈγΥ ἴμ6 Ποκηῖα ρ]οβϑαΐοσ, ὑθοδιιθα ᾿ἃ ἢδ5 ἃ 

Ῥδαγηρ οἡ ΝΒ οπΊ, ΟΥ̓ [(ῃ6 1.568 οἱ ψίβάοιῃ. Ρ]υπηίγε {Π1πΚ5 ἰῃαΐ 

ἰ ννὰ5 βιιρρεϑίθα Ὀγ (Π6 βεγρβεηΐβ τηθηι]οηδά ἴῃ νϑ8. 8ὃ.---Τ Ἴογ6 15 πὸ 

αἀυαπίαρε ἰο {6 «Παγηιοῦ]. Α σμάγπὶ, ἴῃ ογάϑγ ἴο ῥγοίθοξ ἴσοῖὴ ἃ 

ϑογρϑηΐ᾽5 διῖ6, πγιϑδί θ6 ἜἼχϑοῦοϊβεα Ῥείογε ἢ6 65. [1 5 ποῖ, 1 15 

οὗ πο ναΐμα ἴο 15 οὐΠΈΓ. ὍΤῇα ῥγόνοῦρ 5{|Κ65 [Π6 ϑᾶγὴθ ηοΐβ ἃ5 

(Πμαΐ οὗ νϑ. το. ϑυςσοθβ ἀερθηάβ ὕροη [ογοϑιρῃί. ΔΝ βάομῃ {παῖ 

(ΟΠΊΘ5 δἰζογνναγαά 15 1.561655 ἰη Ργοάμποϊηρ γοϑα 15. 508 ΚΟ- ΟΠδΥ ηΡ 

ἰ5. ηοΐ ἀποοιηηοη ἰη πε Εαδϑί, ἃ5 ἰῇ δησίεηϊ [5γ86], οὕ. 76. 8:: 

Ῥϑ. «8: Β5. 12:3,.----12. ΤἼι6 τυογάς οἵ ἐἶ)6 νιομ οἵ {πὸ τὐῖδο αγὸ γανογ]. 

Α5 Ηἰϊ., (Ἰη5., ἀηά Ζὅ. ἢανε ποῖΐβά, πεν ορίαϊη ἴανογ (ς΄. ΡΥ. 22:1). 

ΤὨΪΒ ργόνογθ 41 ρ]οθ5 θερίηθ ὈΥ ῥγαϊβίηρ [ἢ γϑϑα 5 οἱ οββοίιαὶ 
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νυ ]βάομη. [1 ἰθᾶσῆθβ Ροϑι νεῖν ναὶ {πΠ6 Ρῥγεσθαϊηρ νβ. ἰδυρῃῖΐ 

ποραίϊνοϊν.---7}ι6 {5 οἵ {6 Τοοἱ ς[αἰϊ ἀδείγον ᾿νἶηι]. ὙΠΙ5 ρσγεβεπίϑ 

{Π6 δη {Π6515. Ιποβδοϊαδὶ! νν]βάογῃ 15 βαιδ] ἴο [ο]]γ.---Π η], [ἢ 

[οο].---18, ΤἼΘΝ νϑ. 15 δηοίῃϑγ ργονεγθῖαὶ ρίοβϑϑ, νυν ίσ ἢ ἱπίογγαρίβ 
ΟΠ Ε]61ἢ 5 τα θοίοη5. οἡ γα ]6Γ5.--- 7 }:ὲ δερίηηῖηρ οΥὙὨ {μ|6 τυογάς.] 

“ Βαρ!ηηϊηρ᾽᾽ σοηῃίγαϑί5 ΜΠ ““6η4᾽ ἴῃ (ῃ6 ποχί οἶδιιβθ. ΤῊδ οχ- 

ὈΓαδββϑίοη ἰ5 Κἰπαάγοά ἴο {πε ἘΠ ρ 5} ““ἾΙτοῖ Ῥερὶ πηΐηρ ἴο 6η4."--Οἴ 
μὲς πιομ!], [ῃ6 ἔοο] β. ὙΠα ῥγονεγθβ σοπίϊπια ἴο ἰγεαΐ οἵ Ἀἰπὶ.--- 

Ροϊΐν... ιυἱοκοά τπα4η655]. ὙΠΘΓΕ 15 ργορτθϑϑίοη ὄνθῃ ἰη ἴοο]- 

58 η655, (Παΐ ΜΠ] ἢ ὈΘρΊΏ5 ἃ5 ΤΘΓΟ ΓΟἸ]Υ πᾶν Πα ἴῃ ΟΥΠ1η4] πηδά- 

Ὧ655. οββίθ]γ ΟΠ θἢ πχεδηΐ ϑἰ ΡΥ στίενοιβ πδη655, ἔογ ἴῃ 6 

ψοΣά ἐπρὶ ογεά ὈΥῪ Ὠΐπῃ ἰ5 ιιρίριοιβ, 566 οΥ ς4] ποίε.---148, ΤΕ 
οὶ τη ριῖος τυογά5]. ἘΧΤΑΡΙΥ (11 15. ἃ ομαγδοίογίβες οἵ ἔοι]. 

ΤῊ 5 15 ἃ ἱγαρτηθηΐ οἵ ΔηοίΠῈΓ ργονογρ ΜΘ ἢ τνᾶ5 ᾿ηἰγοάπςςα Ὀγ ῃ6 

Ηοκηια ν]οβθαΐοσ. ΤΠ γαϑί οἵ [ἢ6 νεῦϑα ἢ85 πὸ σοηηβδοίίοῃ ἢ 

ἴ{, δηά ον! ἀθητν [Π6 σοπουα]ηρ' ΘΠ 6Γ οὗ (Π6 ῥάγα}}6}15Π| 15. ἰοϑί. 

145, Μαη ἄοες ποί ποι ἐμαὶ «ὐηοῖι ς᾿ια}!} δ6]. ΜΕΝ. 5 γἰρῃϊ ἴῃ 
ϑϑϑίηρ ἴῃ (15 ἃ ρεηπίης [Γαρτηθηΐ οἵ ἴῃ6 ἱπουρῃΐ οὗ ΟομεΙ βίῃ, ἰΐ 5 

80 {πὸ 613} δηὰ 8:, Ηδ [5 αἶϑβο τἱρῇϊΐ ἴῃ γτεργαϊηρ ἰἴ 85 ουΐ οὗ ρίδοβ 

Ὠογα, ἴογ ἴἴ ἰηἰογγαρίβ (ῃ6 γοβθοί!οη5. οἡ (6 6ν}}5 οὗ ἀδϑροῖίο ρον- 

Θγημηθηί. Βδ5η1, αἰηθθυγρ δηα δ τῖρῃί ἴαΚα [ῃ6 νϑῦϑα ἴο πηθδῃ 

{π4ἰ (Π6 ἴοοϊ (4|Κ5 ἃ ρτϑαΐ ἀδδὶ δροιΐί [6 τηοϑδὲ ἀπκηόνη οἵ 5ιὉ- 

Ἰοοῖ5---ἰῃς Γὰαΐυγα; Ὀαΐ αἰπδθυγρ δηα 1) 6] 1250 ἢ ἃγὰ (Π6η ριιΖΖὶοά 
, ἴο Κπον ΜῊΥ δη δαυίνα]θηΐ ἴο ““ΔΠουρ "ἢ 15 οπε4. ΤΠε 5ο- 

Ἰαϊοη οὗ ΜΟΝΈΕΙῈ αἰγεαᾶν ρῥγεϑεηΐθα 15 [Γ πΊΟγΘ ργόρα ]6. ϑοπλα 

σἰοβθαΐογ οἰ αν Ὀγοιυρῇϊς αἰδ]θοία τηθγλῦγὰα ἰορεῖμεσ ΠοΓΟ. 

10. Τῆι ἰοἱΐ οἵ )οοἷς 5ἰκαϊΐ τὐϑαγν μῖηι, ὐπὸ κησιυς ποὶ ποῖ ἰο ρο 

ἰο ἰοιυη]. ᾿Αποίμογ ργονεγθίαὶ ρίοϑα ΜὨ]Οἢ 15 νεσν οὔβοιγο. Οἰπ5- 

θυγρ τεηάεγεα “Ῥεοδῖιβδα ἢ6 ἀοθβ ηοΐ Κηονν,᾽ δηά ἴοοῖϊ ἰξ ἴο τηθδῃ 

[Πδΐ ἴῃ 5 ἀοἰ Πρ ἃ5 νγ6}] ἃ5 ἴῃ ἢ]5 βαγίηρϑ [ῃ6 [ο]]γν οἱ [ῃε ἔοοϊ πηδηΐϊ- 

[6515 1156]. Ἐν] πουρῃί 18 γείογεηςε ἴο Δα ρονογηπηθηΐ, ἴῃ ν]οἢ 

1ῃς 101} οἱ ἴοοἹ 5 (ὖ.6., Πδαίῃβῃ σι]6Γ5) ννεαγίεα [Π6 ΡοοΟΥ σοι πίγυ πδ ἢ 

ΨΠὴΟ 614 ποΐ ΚΠΟΥΝ ΠΟΥ͂ ἴο ρὸ ἴο ἴῃεξ εἷΐγ. ΟταείΖ, ψῇοτη Βδηδη 

[ο]ονεά, (πουρῇί ἰἰ ἃ τεΐθγθηςα ἴο (ῃ6 Εβββηβϑ, ψγῆο ᾿ϊνεα Ὀγ {Π6π|- 

56 Ϊνθβ, Δη4 δνοϊ δα οἰ(165 ([ο05. 4ππ|. Χνὴ, 15). ΜΠΆΘΡοΟΣ {Ππ|η Κ8 

{ῃς6 πηδδηΐηρ ἴο 6 “ἢ ψῇο 8518 {ῃ6 ἴοοἱ ἴῃ6 ννὰν ἴο {πε οἰΐγν ψν}]}]} 

μ6 αἀἰξαρροϊηίεά,᾽ δηά 5: πη] εν (σδηθηρ, “οη6 σαπηοΐ τηαϊζτα ουΐ οὗ 
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ἃ ἴοο}᾽5 νου ] 6 (ΑΚ [Π6 ννᾶν ἴἰο (Πη6 ἡδαγοϑβί ἰοννη.᾽" ΤΦὍ[α656 νι οίϊα5 

οἵ ορίπίοῃ ϑεγνα ἰο ΠΠυϑίγαίς (Π6 αἰ που οἱ ἴΠ6 ρᾶβθϑαρθ. Τῃα 

ΓΕΠαογηρ δαορίεα ἀῦονα πᾶ Κα5 1ἴ τδδη (ἢ [ΟἸΪγ οὗ ἴοο]5 ννδασῖθϑ 

[ῃ6 πιοϑί ἰρηοσγαηί. Τῇε ὀχργαβϑίοῃ, ““ἀοθβ ηοΐ Κῆονν ἴῃ6 νὰν ἴο 

ἴον, 85 ηο0 ἀοιδθί ργονογθϊαὶ Κα (ῃς ΠΡ] 5}, δ ἀοσβη ΐ Κῆον 

ΘΠΟΙΡΉ ἴο σοπλα ἰῃ ΜΘ ἰΐ ΓΑΙη5,᾽ ψΠΪΟἢ 5 γε μΕ]ν Δρρ] δα ἴο 

οὔθ ΨΏΟΠπΊ {Π6 Θρεακε 565 ἴο ϑιϊρτηδίζα ἃ5 Ἔβρϑοῖδ!ν ϑἰπρία. 

Ῥεγῆδρϑ (86 τυτἰ]αίίοη οἱ [Π6 ργεοθαϊηρ ργόνεγ Πδ5 866 [ἢ 5 πηογα 

οὔβεοιγα. ΕῸΓ οΟἴΠοΥ ννᾶγϑ οἱ γε θγηρ ραγίβ οἱ 1{, 566 οὐ! σα] ποίθδ. 

16. ἡγοο ἰο ἱμεε, Ο ἰαμά)]. ΤῊΪ5 νεῦϑθα βῃου]Ἱά [οί ονν τού. ΤῊΘ 
οτἱρίηδὶ γοπλάγκα οἱ ΟοἤοΙοῖῃ ὑροὴ τυ]εγβ, ννῃϊσἢ (ἢς ρ]οββαΐου 

ἢ45 ᾿πἰογτιρίθα ὈΥ ἢϊ5 ᾿Ἰῃογρο δ οη5, ἃγὰ ον τοϑυμηθα.---Ἰ 7 μοδεα 

κίηιρ ἴ5 α οἰ] 4]. ὙΠΙΒ 15 δὴ Ἔβχργδϑϑίοη ΨΏΙΟἢ νγὰ5 ργοῦδθ]ν ς4]164 

[οσῖ ἢ ὈΥ ϑοπα ὈΠΙΟΓ Ἔχρογίθηςσα ἴῃ ΟοΠ οί ἢ 5 ονῃ {6. ΗἱἰΖὶρ 

δη4 ἀεπυηρ [ΠηΚ οἱ Ρίοϊεμν ΕΡΙΡμδηθ65, ῆο σδπηλα ἴο (ΠΕ [ἤγοηα 

οἵ Ἐργρῖ ἴῃ 2ος Β.(., δὲ (ῃε ἂρὲ οἱ ἢνε γϑαᾶσβ. Τὴε ψοσζὰ ι5ε4 

ἄοαθϑ ποῖ ΠδΟθϑϑα ΤΥ πηθδη οἢ ἃ (566 οὐ σα] ποΐθ), θυΐϊ ννὰ5 ἃρ- 

ΡΙΘα ἴο δοϊομμοῃ δ ἢΪ5 δοσδϑϑίοῃ (1 Κ. 437). [1{ ρυλδτν, ἢον- 

ΘΥΘΓ, ἢ45 [Παἰ πηθδηηρ ἃ5 ἰη τ 5. 3), εἴος., ἃη4 πο ἀουδί Πδ5 1 Π6Γα. 

Ηδαρί {π|ηκΚ5 1ἴ τείεγϑ ἴο ΑἸοχαπηάοσ Βαϊαθ. 8δ6ὲ αὔονε, οἡ 4:35. 

ΤΠδ σοῃϑιἀθγαΙοἢ5 ἴπογο δα ἀμπςξα 686 τι5 ἴο ἄρστεὲ ψ ἢ ΗἱἰιΖίρ.--- 

Ῥγμιοδο ῥγίηοος ἵεαδὶ ἵπ 16 πιογηηρ), ἀπ ἃοῖ ψῃὶσἢ θοίῃ Ηδεργεν 

8η4 Εοπιδη σοπαεπηηδα. (ΟἿ. 15. κ᾿. Οἴοογο, βλήϊ. Ἡἰ, 41, 5ᾶγ5, 

Αὐ πογα ἰογίία δὶδοδαίμγ, ἱμασφϑαίμγ, νοριοδαΐμγ. Τυνεπαὶ, δαίγε, 

ἷ, 49, 50: 
Ἐχμί αὐ οείανα ἤ7Ζαγίμς διδὲξ οὐ ῬΊ Μ7 ἐδ 

7γαΐς. 

(δίυ 5, (αγηῖόη, χνὶϊ, ς, 6: 

γος εοπυΐϊνίϊα ἰα μία δι μέμοδο 

2 ὲ ἀϊε Μιεϊέῖς. 

Τβαΐ ἴἰ ψγὰϑ ποΐ σομητηοη ἴο [δαϑἰ ἴπ (ἢ6 πηογηΐηρ, Αςίβ 215, ΏΕΓΕ 

1 ἰ5 ἀγριιεά (Παΐ [ῃ6 ΑΡοβί]οβ. σδηηοί θῈ ἀγιηῖ Ρδσαιβα ἰΐ 15 ΟἿΪγῪ 

{π6 {Πἰγὰ Πουγ, σῆοννβ. ὍΤΠ15 ᾿πρ]]ςσαίίοη (ῃδΐ (Π6 ““γουτἢ  ψνῇῆο 

ῖ5. Κίηρ 15 ρίνεη ἴο σϑνεῖγν, βιγεηρίμεηβ, ἴῃ Ηδιυρί᾽ 5. ορὶηΐοη, (ἢς 

νίενν (Πα (6 νυ εγ ἢ85 ΑἸοχαηάοῦ Βδ]α5 ἴῃ ταϊηα, ἴοσ [πϑ[1ὴ θα γ5 

οὗ ἢΪπΊ, φιοηι 1 βογαί Οβ65 οἱ αἰΐεηα ζ{εἰἰοα!ς ογπαριομία υοἰμί 

σαβίπρι Ἰμί6 7 δοογίογμηι ργερες ἀοδίάθηϊ ἐπ γερία ἱσπαδαπί. Τὶ σου]ά, 
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Πού νου, 85 Μ06Ὲ8]}} ΔΡΡΙν ἴο σουγίογα οἱ Ῥίοϊθην ἘΡΙΡἢδη695.---17. 

Ηρ)» αγί ἱποῖς. .. εὐἰοδο Κὶηρ 15 αὐοἷϊ δογη)]. ΤῊΘ ῥγενδ!ηρ 

ΓΟΡΊΠΊ6 ἰ5 ποῖ ΟἾΪΥ ποραί νεῖν σοπαδιηηδά, Ρὲ ὈΥ ψγαΥ οὗ σοηῃίγαϑί 

8η ἰά6α] ρονθγηπηδηΐ 15 ρἰοΐασεα. “ἾΈῚ Ῥογμ᾽" 15 υϑοα Ποῖα 85 

ἃ σοπῃρ  τθηΐ ἴο (6 δ 06 Κίηρ ἴῃ ΟΠ ἢ 5 πη. 1{ ἀοδϑ ποΐ 

ΠΘΟΘΘΘΑΓΙΪΥ ἹΠΊΡΙΥ δὴ ἱρῃοῦϊα ὈἰΓΓἢ ἴογ ἢϊπὶ ΠΟ 5 σοπάειηηρά. 

Ῥεγῆδρϑ Οὐ οίεἢ 15 ραγίηρ ἃ σοπηρὶπηδηΐ ἴο Απίϊοσπιβ 1ΠΠ|, ῃῸ 

βαϊηθα Ῥα]θϑίίηθ ἴῃ τοῦ Β.(.., ἀπά ννὰ5 βῃ[Πιι518 501 }}Ὺ γεσοῖνεα ὈΥ 

[ῃ6 7ενν8. 566 05. 4{π|ή. χιὶ, 32.--. δας! αἱ ἐπι6 (ῥγορογ) 1916]. ΤῊ ΪΘ 

ΓΟΠ]Π65 υ5 οἱ οἢ. 3:- δ, ΨΏΘΓΕ Ἔνεγυίῃηρ 15 5414 ἴο ἢᾶνα 115 {1Π|6.---- 

Ρὸον οἰγοηρί απὰ ποὶ 70γΥ ἀγίηπκίηρ), (αἰ [πον πᾶν θ6 γα] ἤεγοαϑ, 

δΔηα ηοΐί ““ΠΕΓΟΘ5 ἴοσ τ] ηρ]ηρ ϑίσοηρ αὐ, ΒΟ ἢ 85 ἅγὸ ἀθϑογιθοά 

Ϊη 15. 53, 

18. ΤΗγομρὶ; ργοαὶ 1άϊοηθδΣ ἐπ6 θεαηι-τυογᾷ 5115]. Α5. δῖθρ., 
Ηδ. δπὰ ΜΟΝ. ἢᾶνε ϑθεϑῃ, (ἢϊ5 15. ἃ Ῥγονεγρ ᾿πἰσοάμοδα 85 ἃ ρῇοβϑ. 

Του 1655, [6 ρ]οβδαίοῦ ἱπίθπαθά ἴο ἢϊπί ὈΥ 1 (μᾶϊ ψῇρη ἰῃ6 

ὈΓΪΠς65 οὗ ἃ βίαίε σάνε {ΠϑπΊβεϊνεϑ ἴο γανεῖσυ, [ῃ6 βίγασίασε οἱ ρον- 

οΥπηθηΐ ψουά [4]] ἰηΐο τυΐη. ““Βεδιη- σ᾽ 5. Θαυϊναϊθπὶ ἴο 

“τροοῖ;,᾽ ἴογ Ῥαἰδϑιπἰαη ἤουβθ5 ἃγὸ τη8646 οἱ βίοπε δηά, ᾿ζ (πΠδὺ σοη- 
[α΄ ΔΗΥ͂ ΜοΟά δἱ 4]], 11 15 ἴὴ {6 τοοῖ.---αϊηρ οἵ μαπά5], ἃ. 5ϑγηο- 

ΠγΙῺῚ ἴογ 14]6π655, οὔ. ῬΥ. το".- -Τ]6 Ποιιδὲ ἀγὶ 5], ἴῃ 6 τοοῖ 1688. 

-19. "ον ἰαπρ͵ον ἐμόν ηιακο δγεαά]. ΜΟΝΕΙ]ς αἰ ραῖο5 (Π15 ἴο {ΠῈ 
5816 Ποκηια ρ]οββαΐοσ, θυΐϊ 1 ἀοεβ ηοΐ 566 πὶ {πὸ ἃ ργονεῦρ. [11 

ΡΓΟΡΔΡΪΥ σογηθ8, μόννενεγ, ἴτοπὶ (ῃ6 ὨΔηα οἱ (Π15 ρ]οβϑαίοσ. “ὍΤῇῃδν 

τα Κα Ὀγθδα,᾽ 56ειη5 ἴο γείεσ ὈδῸΚ ἴο [Π6 [δα ϑί!ηρ ὈΓΙΠΟΘ5 οἱ νϑβ. τό. 

ΤΠΕε ρῆγαβα ἰ5 ργορδθὶν ποίΐ ἃ ραγί οἱ Οοἤβίθι ἢ 5. ψογβ, ἔοσ ἢς 

μοι] πᾶνε ἱπίγοάμπςεα ᾿ξ ἱπηπηεβαϊαίεϊν αἰΐοσγ πὶ νϑθ. “Μαᾷκε 

γα πιθδηῃβ ἴο ργξεραῦα ἃ τηθϑὶ], ςἤ. ΕΖ. 4"5.--- 4 υἷι ἰο ηιαξκο 

[6 γἰα4)]. Μϑην σοπηηηξδηϊαίοῦβ αν 866η ἴῃ (ἢ15 (ῃ6 Ἰηἤπεηςε οἱ 

Ρ5. το4:5. Α5 Βοϊιίζθοῃ ποίβά, μονθνεοῖ, {Π6 (ποιρῇῃϊΐ 15. ποΐ |ἰκ6 

(μαἱ οὗ {Π6 ῥϑα]π). [11 15 γαίῃεγ 51: }}18Ὑ ἴο νϑ. 17; {πεν ι.88 δαἰηρ 

δηα αἀτηἰκίηρ ηοΐ ἴο ραΐη ϑίγεηρίῃ, θυΐϊ ἴοσ ϑρογί δῃηά σενεῖγγυ.-- 

Μοπεν αηϑδιυογς δοι]. Μοηεν ἰ5 ϑαιδηάεγαα ἴο βεουσε ροίῃ. Τῆς 

δ]οσϑαΐοῦ ργοῦδοὶν ᾿πίθπαθα ἴο ϑιιρρεοϑί ἰῃμαὶ ἰῃς ἐξ ϑίπρ οὗ (δε 

ῬΓΪΏΠ65 οἱ νβ5. τό αἰϑϑιραϊβα ρυ 1. [η65. 

20. Ποποί ουοπ τη ἐμνιμοιρλμΐ σγϑο 6 κίπρ]. ΤῊΣ σοησίηθ νογάϑ5 

οἵ ΟΠ θίῃ γεᾶρρθδγ οῆσα ΠΊοσθ. Ηδ σοιηδε6}5 στο δηα 56]{- 
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ΠΟΠΙΓΟΪ ἃ5 ἰῃ ννϑ. 4, 5σ. Ηἰ5 ἱπουρῆϊ 15 “ἰγοαβοη Μ}}} ουὐἱ. "--Ν ον 

ἐπ {ν᾿ δεά-εΠαριδεν), πὰ τὴν πιοϑὶ ργίναία πιοπιεηΐ8. ΟἿδ ἰ5 σα - 

τ] η666 οἵ (Π6 ῥγονεγ ““νν4}15 πᾶνο οαγϑ. ᾿--Οπμγϑε α γε Ἰπαη]. 1 

15 ἰά Κοη ἴου σγταηϊβα, 45 ἴῃ νϑ. 6, ἰῃδί {Ππ6ὸ ννεδ! ν ἃγὰ ἡδίαγαὶ γι 16 Γ5. 

-Τῆιε δίγά οΓ μεαυεη). ΑΒ ἴῃ {πε ΕΠ] 5} βαγίηρ, “ἃ {π||6 Ὀἰγὰ ἰοἹ]ά 
πη ̓"; (Π6 τηγϑίογιουϑ ρα ἢ5 ὈγῪ ΜΝ ]Γἢ ϑεδογοῖβ ἔγανοὶ, ἀγα αἰἰτἱθυϊοά 

ἰο ἴῃ6 ἄρϑηου οἱ Ὀἰγάϑ. 

10... πγΆ]- “δηρεγ᾽᾽ βοπηείίτηεβ, τύ. 70. 82 15. 254 2311 Ζε. 68.--τῦ;] 
5. γεζυ γὶν υ56α οὗ ΔΏΡΟΓ, οὕ. 25. 1139 ΕΖ. 4181 Δηα Ῥ5. γ83:. 5ι.-- -ἼΔῊῸΣ 7Ξ-Ξ 

ΡΙΔοο᾽" ἴῃ πε δδεῆβε οὐ ““ροβῖ," οὐ. τ 5. 207.---Γ2], ἔτ. πὴ) τε “Ἴδανα," 

ζ΄. ΒΏΒ. 6294.--0..} τλθϑηβ ““μδδ]ηρ." ΜΕΝ. τίρμοην ταμάδτβ ἰΐ 
“ϑοοίῃιηρ.᾽" Β.)Β.᾽5 ““σοπῃηροβυγε᾽᾽ (Ρ. 9510) ἄοεβ ποῖ ϑυὶϊξ 80 ψῈ]]}. 

ὙΤΠΕ τοοῖ ἰβ υϑεα ἴῃ Τὰ. 82 οἱ ἀββιδρὶπρ δῆροτ.--- Γ"}}7ΞΞ “αυἱείβ᾽᾽ ΟΥ 

γρίαχαβ,᾽ οἵ. 718 115.---.. ΣΝ], Ὅν 15. ἱπιρ!οα Ὀείογε ἰ1.-- 2] ννᾶ5 

οδ ἰεα Ὀγ [6 Οἱ ογ στδπιπΊδγδη5 “ Καὶ νεγι 15. ΤΙ 15 1Π σοδ γ Ξε “85, 

σ΄. Νεῆ. 73 δπὰ Ο65.Κ: διιδχ.-- τ τ 5 οπηἰεαὰ Ὀγ ὦ, Ὀυϊ 45 Ευτ. οὈ- 

Β6Γν65, [Π15 15 ΡΓΟΌΔΌΙΥ δοςοϊεπία!. [15 οπλϊββϑίοη ἴῃ πα δ Ποῦ ν νγουα 

Ὀ6 ποτὰ ᾿ἰκεὶν ἀπε ἴο δοοϊάθηΐ ἴδῃ 115 ᾿πϑουίοη ἰῃ 4} ἴπῸ οἴμοσβ, ἴο 

ἀεβίρῃ.----} 6.75 “ ἀπὶηἰθποπαὶ ογτοσ," οὐ. Τῶν. “15. Νὰ. 1-ς5.---νν τ], 

ἴετη. ρδγί., ἰπβίεδα οὗ πινχ"---ἀποίῃεσ ἘχδπΊρ]ς οὗ ἃ δ΄" νϑγρ, ἰγοαϊθα ὈῪ 

ΟὐΟΠοΙθῖἢ 845 “΄5.---6. 1.)], 85. οἴΐζεη τηθδηβ ““δεί,᾽ “ρίδες," τ΄. Ὁϊ. 1γ1 
Εσι. 63,----α 50], ώ, ὦ, Ἄ,᾿Α, Σ, 4}1 τοδά “πο, ὝὝΠΕΥν, πὸ ἀουβὶ, Π8Δ4 δῃ 

υπηροϊηϊεά ἰεχὶ Ὀεΐογε ἴθ. Κδ., Ο1π5., θὲεὶ]., δπά νυ. τεδὰ ὅ50, δηα 

Ἔχρ  δἰπεα {πὸ δρϑίγ. ἃ5 υββὰ ἴογ [πε σοποτεῖε, θαΐ 1ἰ 15 θείου ἢ Επτ. 
δΔη4 Ὦγ. ἴο τεδὰ “30.---᾽ Ὁ. 7]: ““Ὄχδὶίεὰ ροβίοηβ᾽᾽ οὐ “ροβίβ," ο΄. 

15. 244 ΤΟ 511.-----Ὁ"2] 15 8η Δρροϑιῖϊνε ἴο 'Υ ταὸ “ΠΙΡῊ ροβί]0η5-- 

τΏΔηΥ οὗ {Ππεπ|.᾽ [Ι{ἰ 15 τε ἀογεα ἔγεοϊὶν ἀθονε ἴο ῥγεβϑεσνα πΊογε Πθδγὶγο 

τε πιείσῖοβὶ ἔοσγγμ.---- Ὁ] νὰ (πουρῃς ὃν Ηουρ. δπά ϑροῆηῃ ποῖ ἴο 

ἔογτη ἃ ξοοά οσοηίγαβί, {Π6Ὺ δοσογαϊηρὶ)ν ἐπηε πα δα [Πδ ἰεχί; θαϊ, ἃ5 Ἐχρ] αἰπθα 

ἃῦονο, ἰξ 8ἴ5 Ὀοιὴ [Π6 ΠΠογαγν Τοῦτ δηα ἴῃς Ὠἰβίουςςαὶ δεῖ. ἝΕἰη58. δπὰ 

Π 6]. σοπηραγε »"' δ᾽ ἴῃ {πε βδεῆβε οἱ “ΠΡ γα! "ἡ ἴῃ ΤΟὉ 3619 Δηα 15. 325.--- 

7. γνη ὅΣ] ἰ5 σαι], 85 Πε]. ποίϊθά, ἴο "213. 

8. γ952], δὴ Αταπιαὶς Ιοαη ψοσα, οἵ. Βαγίῃ, Ν οηιϊπμαϊ δ άμηρ, δά τ, δηὰ 

Νόϊάοκε, Μαπάσαημ ται. 44. Ὑῆε νοσγὰ ἰ5 υϑεὰ ἴὴ ἴῃε Τάγρ. οὐ 

Ῥγ. 2214 ἴογ {πε Ηερ. πριθ, 0 Τσουγβ ἴῃ {Π6 βδαιὴς ἴογμῃ ἴῃ Τᾶγρ. οἡ 

Ῥγυ. 265: 1ηὴ Τάγρ. ἰο 15. 247: 15 Δηα 76. 4812. 5 ἢ 5. ντίθη γ12, νν 116 

1ῃ6 Ταγρ. οὔ 2 8. 1817 νυγϊϊε5. 11 γῸΥ).--Ὑ}} 15. ποῖ ἃ μεάρε, ᾿ξ 15 θα] οἵ" 
βίοῃϑϑ, οὕ. Ῥγ. 2431. Ηδ. δυο γα σῦν ταρᾶγαάβ (ῃ6 ννογὰ 8ἃ5 ἃ ρ]. Νοῖ ὄνεὴ 

ἢῖβ τηοίσίςδὶ [ΠδοῦυῪ ἀετηδηά5 11.----Ἴ}} 15 υϑεα οὗ {πε ὈΪϊα οὗ ἃ βεγρεηΐ, 

ο΄. απ. 49:. τ. δἀπὰ Δα. 6] 4 πὲ 1Π6 ἱπιρεγέδοίβ. ἤδγα ἱπιρ]ϊεά 
5 ΠῚ ΡΥ Ροβϑι 11 ν, Βαϊ ἴο τεπάθγ “πλᾶν ζ4}}᾽ ἀπ ““πηᾶὺ Ὀἱΐε᾽᾿ νου] τοῦ 

1Π6 οουρ!]εῖ οἵ ἔἴοτοε.---ϑ. ῬθΌ]Ξ “τὸ Ὀγεὰκ ὑρ᾽᾽ οὐ ““«φυδττγ,᾽" ο΄. τ Κ. 
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5 Δη ΒΏΒ. 6ς20.---2.}}} ἔγεαυεπον τηεδηβ “6 ρτίονεα,᾽ δ5 'π απ. 

455 1 5. 205, θυΐϊ 1 450 τηθδῃβ “θὲ ρδίηβα,᾽ ἃ5 ἴῃ 1 5. 203 2 5. τοῦ, ἤθη 

ἃ5 Βεγε “Ρε δυτί,᾽ τ΄. ΒΏΒ. 7805) .---ἰ29.}] ννὰβ ἃ ρτεαῖ ρεγρίεχῖυ ἴο {Π6 

ςοπητηδηίδίοῦβ οἱ ἴῃς ἢγϑί Πα] οἵ {πὸ πἰποίθθοητἢ σοηΐυγγ, θυΐ 45 6]. 

Ροϊηϊεά ουῇ, 1ἴ ἰ5 ἃ ΝΗ. ψνογά Ξξ “ες ἴῃ ἀδηρεγ᾽" (ς΄. Βεγαξκοίι, τ). Τί αἰ5ο 

οσουγβ ἰῃ Αγ. δπηα 15 ἢο ἀουδί δὴ Ασαπιαΐβηι, ού. ΒΏΒ. ὅοϑ ἀπά 78. 

991Ὁ.---10. ΤῊΪ5 ͵5, 8 τ. ορβεγνϑά, Πηραϊϑείςα!!Υ [μ6 ταοϑὲ ἀἰ βῆς ας νεσβα 

ἴῃ [πε ῬοΟΪ.---}} οσσυγθ μετε 85 Ρ]ε]---ἰῃς ΟὨ]Υ ἱπβίδπος ἴῃ ΒΗ., ἱὶ 

15 ἰουπα 8ἃ5 Καὶ ἴῃ 76. 2139. 80 Ἐ-ΖΖ, τ82, ἼΤἢε Καὶ 5 σοπηηοη ἴῃ ΝΗ., 

ο΄. 714. 13210. (ὦ τεδὰ ὅ8), θυϊ {ἰμαὶ ρῖνεβ πὸ βξ6η86.---- 9.)5]- “1.6 

ΟΥ ““ΓἿΟτοραγί,᾽ ἤοσα υ8εα ᾿ἰηδίεδα οἵ ΠΡ ΟΥ̓ ῚΒ ἔογ “εαρε,᾽ ο΄. ΒΏΒ. δ8τόδ. 

Ιη ΕΖ. 213: 1 ἰβ 4130 υβεὰ ἔογ {πε “εὐρε᾽" οὗ ἃ ϑινογά.---- 50], ῬΊΡΕεΙ οὗ 

ὑδρ., ΟΥ. Ὁ Ρ τιῶτ]-ε ““βο!βμεά ὑγοηζε,᾽" ΕΖ. τ Ὁπ. τοῦ. Α “ροϊ5ῃθά 

εὐρε᾽ ἰβ ἃ ““βῃαγρεποά εὐρε."----3}}} Ὁ 5.0] Ξ- “ἴο πηδκθο Τρ Ὑ (Ομ ᾽5) 

ΡοΟΜ ΕΓ," 566 700 217 δηά οὔ. τ (Ὦ. γ8- 1. 1 δηὰ 40.--προτ 725], 5ῃου]ά 

ΡτοΌΔΌΪν ἢ ΝΝΊποϊς., Ηᾶ. ἀπὰ Ὧγ. θὲ ἰγηβροβεα, ἃ5 νγὰὲ μᾶνβ ἀοῃξ 

ἅθονς ἴῃ ἱγαπϑιαίϊησ. ΜΕΝ. ἴο!ονβ ὦ, Ὁ δηὰ Ἐ ἴη τεδάϊηρ ϑαε- 

“6 ϑιυσσεβϑίι! τηδη.᾽ ΤῊ5 45 Ὀοίζοσ ἰθχίμδὶ δυϊῃογιῖγ, Ὀυΐϊ ρσίναϑ 

ἀουθία] 56η568.-- 25], ἰα ΗἸΡΉ. [πἴ., ἡ. ΒΌΒ. ζοῦν. Ζαῥρ. οπιἱῖβ "292, 

ἴο πιᾶκα [ἢ πηεῖγε τηοτα ϑυ πη (ΓΟ 8].---11, Φ᾽΄5]-Ξ “τὸ Προ," υδϑ64 ἴῃ 

15. 2615 οἱ ἃ ψνῃβρεγεά ργδγεσ, εἰβενῆεσγε ἰη ΒΗ. 15 υβεα οἵ πε ννῃϊβρεγεά 

αἰζεγαηοθβ Μῃ]Οἢ ΟΠδγπὶ ἃ βεγρεπί, ο΄. 6. 817 15. 22 Ῥ5. 86. ὙὍΠδε τοοΐ 

85 ἴπ6 ϑδπηε πιεαπίηρ ἱπ ἴπε Ταϊυα, ο΄. [8. 704 (ἷ.6., 1.4.τ.), ἀπά ἴῃ 

ϑυγ.--Ν}ῷ}} 15 υβεα Ρμείογε πουῃβ ἴῃ 1Π6 56 η86 οἱ ““ἴοΥ ἰδοκ οἵ,᾽ “ψηπου 

8η4 ἴῃ Κιἰπάτρα τηραπίηρβ. Οὔ. 15. σι. 5 7ὸ}Ὀ 1583 δηὰ Κῦ. ὃ4ο2Γ.----"}} 

Ὠφθ]Ξ “Ἰογά οἵ [ῃε ἰοηραε,᾽ νᾶβ [ἀκα Ὁγ Ηἰΐ., οα 1886 δηδίορν οἵ ἘΣ 

ἤ2)2-- “ὈΙγα,᾽" ἴο πιῇ “ἃ υπιᾶη Ὀεϊηρ,᾽ Ρυϊ οὐὗγτι σὴ γον ἴῃ 

Ῥ5. τϑ85 5βῇονπ [ῃδὶ ἰῃ ““σΠδυτηϊηρ᾽" βἴγεϑϑ νν85 1614 οἡ {6 156 οἱ ἰδῆριιαρε, 

δΔιη4 115, ἴδ ῖκθη ἴῃ σοπμηδοίίΐοη νυν {Π6 σοηΐοχί ἤδσα, πᾶ Κα 11 οἰθαγ ἰδ δῖ 

Οἰη5., Πε]. δπά νυ. νεγε υϑδεα ἴῃ τεπάογιηρ ᾿ἴ “Ἔηομδηίοσγ,᾽ ““ν12- 

δια.""---12. 15], οὐ. Ῥ5. 453 ΡΥ. 2211. Τῆς πιείδρμοσῖςδὶ βἰδίθτηθηΐϊ πα ῖκο5 

[ἢ6 βεπίθηςα δι ρἤδίϊς.--- τ 5], ἰηϑίθδα οὗ Ὀνλον᾽, 15 ροεῖςαὶ δηά ἰαίς, 

ού. 15. κοῦ Ῥ5. 458 κο5 (ἰ. 45: 1" ς18.-- τ» 3 Ὁ], ἔσπι. ἱπιροτγί., ἴῃς. 530]. 

ἰβ τωρ. Ὑηὲ ϑβυῇιχ τεΐεσα ἰο 9.02.---18. ΓγϑπΓ] ὁσουχσβ ΟἿΪΥ Πογε ἴῃ 

Οο. Ι͂π 311 ῆς Βαὰβ ὥν" ἂπᾶ ἴῃ γ8 γυϑῦνα. ποτ 15, ποννενεσ, ροοά ΒΗ͂,, 

σ΄. απ. 13 (Ε]7Ε.) δπὰ Ηο. 13.----Ὑ1}}} ἴπ 130 5 υϑεα ὈΥ πιεϊοΠ ΤᾺ [οΓ 

ἜΔ, ΟΥ 801Ὼὴ6 ΒΥὄΠοΟΠΥΠΊ οὗ ἰΐ 85 ἴῃ 15. 20,8 Ῥ5. 404. Οἷη5. πα δίερ. ἀγα 

ψτοηρ ἰηῃ {πἰηκΚίηρ ἰἃ ΠΕσΘβΘΑΥΥ ἴο ΒΌΡΡΙΥ "321 Ὀείοτε 1. Ο. νδιῖβα {Π6 

δχργοββίοη ἔογ {πε βᾶκὲ οὗ ναγίειν.-- "ὐ.Π], οὐ. οἡ 117.-τοῦ Ἢ], ἃ5. Ἀεὶ. 

Βιυρραβῖβ, ΠΠΊΔῪ ἢᾶνε ΟἿΪΥ ἴῃς ἔογοε ψΒοἢ ἴ μ85 ἱπ ΠΡῸ ὧπ (62) ἀπά 

ΠΟ Πρ (53), ὙΠαΓε ἰτ τηθᾶπβ “ ἀἸβαρυεθδθ]ε᾽ οὐ ““βετγίοιιβ, δυϊ ἰϊ 

ΤΏΔΥ 4150 βἰδαπα ἔογ εἰ ῃιῖςδὶ ον] δἂ5 ἴῃ 1)ῖ. 3016 2 5. 14}7 15. 529 Αγη. 5,4, 

--14. τη]. ΤῊΘ νογϑίοηβ, εχοθρὶ ὦ, τοδὰ ποτῷ, Βαϊ (Πϊδ ννᾶϑ ΡτοΡδθ]γ Ρε- 

οαυβα ἴπε ρᾶββᾶρε ννᾶ5 οῦβουγο, δηα ἃ σοηϊγαϑὶ οὗ ἰθῆβε8 βεεπηθα ἴο ἢ6ΙΡ 
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ἴϊ. Απδίομυ οἵ οἰπεῦ ραϑϑᾶροϑη Ο., νυ ποτα (Π6 σε η ἰπηεηΐ ΟΟΟ ΓΒ, ΒΌΡΡΟΓΙρ 

ΜΤ.---1δ. Ὁ).53"7]} 56επὶβ ἴο ἴδκο “ὋΣ 85 ἃ [επ|., γν ὨΙ ἢ 15 ν που ΡᾶΓΑ}]Εὶ. 

ΤῊΪ5 85 οδυβοα ςοἤο γα πιιςὴἣ αἸβουβϑίοη. Πα {Γι ϑοϊυ τη 45, μονν- 

ἔνε, θεεη ἐουπα Ὀγ Αἰῦτεςδι (ΖΑ͂ ΚΚ., ΧΝῚ, 113), ννῆο ἐπιοηάᾶϑ {ῆε6 νὲγὴ 

ἴο 129»). ὙΤῆΐβ ἰ5 βυρροτγίεα Ὀγ Κῦ. (δ 249π1)) δηά ϑίε. ὍΤῇε ϑιυβηχ 
Ἴ) τ ἰ5 ἀπιρίζυουβΒ. [οΔ5 1ΐ γείεγ ἴο Ὁ. 5055, ἃ βίηγ. ἴο ἃ ρ]., 85 50 οἰΐεῃ 

ὨάρΡεη5 ἱπ Πευϊ. Ὁ 80, Ηἰϊ., Οἴη5. δμὰ τ. οεβ ἰξ τεΐεσ Ὀδοῖκ ἴο 

ὉΤΝ ἴῃ νβ8. 14) 80, Κῦ. (δ348ν). [{ 566πὶ5 Ὀεῖίοσγ ἴο τῇδᾶκε ἰἴ ροϊηΐϊ ἴοτ- 

νατα ἴο {πε τεϊδιίϊνο.--- .᾽.  ἰ5 ἰάκοπ Όγ Κη. δηά Οἰἷπ5. δηὰ ὅσ. - “"Ῥὲ- 

οδυι56.᾽ [1 56επι5 ὑὈεϊϊεγ ἢ Ηεὶ]. ἴὸ πιακο 1 ἃ τοὶ. ὑγο. τείεσγίηρ ἴο 
τι -τ τ Ν), ἃ. σοἸ]]οααΐᾳ! εἐχργεββδίοη, ᾿κὸ {ῃῈ Ἐπ! πη “ἴο ἴον," 

ἴου ὍΣ ὅν, Ρ]. τΠϊπκ5 παῖ ἰΐ ροϊπῖβ ἴο ἃ Ὀουῃποοά πεᾶγ [6γιιβα πὶ. 

1 8 ργορδΌὶν, πονήενεσ, ἃ ργονεγθίδὶ Ἔχργαϑϑίοη, ]ἢ ηο ἸοςΔ] γείεγεηςα. 

16. "Ν], ἃ ἰδίθ ἔογῃη υϑεὰ ἴη ἴπε Ταπη. [ἴῃ ΒΗ. υὑβυδ}}} Ν, 85 ἴῃ 15. 

65; ϑοπιοι 165 "7, ἃ5 10 ΕΖ. 219.---ττῦῦ} Ἴ295 7), ὧ5 Πεὶ. οὔβογνοβ, ψουα ἴῃ 

Θδγ ογ ΗεΡ. θὲ ΠΡ Ἃ) Ἔν. το }}} νὰϑ5 μεῖϊὰ Ὁγ Πδά., νη ἀεγ Ρ., 

ϑροδη δπᾶ (γ. ἴοτξ “"βίανε."" Ὅτ. Ὀεϊϊενεά ἰἴ ἴο θεὲ ἃ τεΐθγεηςς ἴο ΗἩδγοὰ 
ἴῃς τοδί, ννῆο 15 ςδ]δὰ ἴῃ ἴῃς Τὰ Ϊ]πι. (Βαδα Βαίγα, 30, αλὰ ᾿Αείμδοιίμ, 24) 

“Ἅ(ἢ6 οἷανε οἵ πὸ Ηδϑπιοηφδηβ.᾽ [{5]ανὲ ῃδα Ῥεεη ᾿ἰπίθπαθα, ργοῦδΌΥ 
ΩΣ) νου ἃ πᾶν Ὀδθοη υϑε. ὍΣ) 5 ποῖ Πρϑοθϑβαγν ἃ οἢ}14; 11 15 υδεὰ 

οἵ ϑοϊοπιοη δἱ 15 δοςδεδϑίοη (1 Κ. 37) δπὰᾶ οἱ Ζίρα, γῇῆο δα 3οῃ5 δπὰ 

δἰίανθβ (2 ὅ. 19.5), θυϊ πεονογίῃθ]εβθ ἰ5 οἰϊδῃ υδεὰ ἴο πιδεδὴ “οἢ}]α,᾿} 

ζ΄. Ἐχ. 25 Τὰ. 136: Τα 5. 43.---2ν7Ξ “εαἱ,᾿ Ὀχϊ Πεγὲ ἱπ ἴπε 5θῆβε οὗ 

[εδϑὶ, οὕ. 15. 5.,.-17. ἼΤΝ] νδῦῖεβ ἔγοπι [6 ογαηδΓΥ ρΡοϊηςπρ ΖΝ. 

Κῦ. (2210) 584γ8 ἴῃς νατγίδιίοη 5 θεσϑῦβε ἰὶ 15 υ864 ἤθεα ἃ5 Δῃ ἱπίο- 

ἠεςστίοη.---- 95} 13], ἂῃ Ατγαπιαίϑ5πι Ξε "Ἃ ἋΣ Ξε “"Τγϑοηδη (ς΄. 5. Α. Τοοκ, 

ΟἸος. οὗΓἨἩ γανι. 1 πδογ., 56). Ὦγτινεγ ([πιγοά. σἼ9Ὴ 1) 88γ98 ὉΠ 5. 8Π 

Αταῖι. νογὰ υβθα ἴθ πογίμογη [5γ8ὸ], θυϊ πόνο Δρρ δα ἴο [ῃ6 ΠΟΌ]65 

οὗ Γ΄ υἀδῇ ἐχοερί ἴπ [6. 2739 305, ράβϑαρεβ νν ἢ ἢ γα ποῖ ἰη (ὁ δηα δγὲ ἰδῖοσ 

{Π8η 7.᾽5 {π|6.-- 222}, οὐ 3, τ. (ε5.Κ. διτοι.---λῷ]ξξ “ ἀσηκΚίηρ ᾽" ΟΣ 

“ατἰπκίηρ-θουι." 1 5 ἃ α.λ. ἴη ΒΗ. 

18. ᾽ΓΟΥΣ], ἀυα] οἵ ὌΣΣΕ ΑΕ., Ηἷἱ., ἔν., ΗἜἝ]]., Οσ᾽π5. δηὰ Ζδὅ. ἰακα 

1πΠ6 ἀμ] ἴο τείεσ ἴο ἃ ραὶγ οὗ μβαπάβ. 10)6ε]., γσ., ΒΒ. (ρ. γ824) δῃπὰ 
Κό. (δ 275.) ἴᾶᾳΚα τῆς ἀυ4] ἔογπὶ ἃ5 ἰηΐεηβῖνθ. Β]ςκ. εἰηδηάβ ἴο ΣΤᾺ 

αἴϊεγ Ῥγ. 217, 516ς. δηά ΜῈΝ. εἐπιεπα ἴο Ὁ γῶν, Ὅγ. Βεοβίϊαϊες θ6- 

ἔννθοη {πῸ ἵννο οπιοπάδιίίοηβ. [Ι͂π {πε ἰοχί, γα ἢᾶνα ἰο]]ονοεά 1)6]., Ὗντ., 

ΒΒ. ὧαηὰ Κῦό. Ὅῆὲε ἰδϑὶ εἰΐϊεβ. 85 ρᾶγα}}6] ΣΡ ΦῸ [. 45.109 δηα Ὁ 6. 

ςοἱ, Το ίμοϑβε πιὶσηΐ, ρεσμαρϑ, ΡῈ δά ἀδα Ὁ. Δῆσ -Ξ-. “τη αν, τ[πουρῇ (165.Κ- 

(8880) ςα5ῖ5 ἀουθὶ οἡ {πε γεδ! }ν οὗ συ ἢ ἀ.8]5, ἀηά [ἴ τᾶν Ὀε Ὀείίεσ ἴο δἀορὶ 

οπθ οὗ {πε ἐπηθπαδίϊ οηϑβ.----Ἴ»}], ΝΊΡΗ. οὗ 2. ὙὉὍῆδ νεγῸ οσουγβ θα {ννῖσα 

οἰβοννῆογο ἰη ΒΗ., Ρ5. τοῦ48 'η Καὶ, δηα [00 2453 1 Ηορῇ. Ὑπεϑίεμη οσουγβ 

ἴῃ Ατᾶπη., 5υΓ., δῃὰ Ατ. [115 ἴο θὲ τεραγάβα 85 δῇ ΑὙδπΊδΙ501.---- Δ }} 8] 

ἶἰβδ)α.λ. Τε νογὰ ἰ5 υϑῦ8}}ν πα, τ΄. πη. 198 δηὰ ((. σι, οὐ. αἷ5ο 

ΒΏΒ. φοοᾶ. Βδεσ, ρ. ὅϑ8, οὔϑβεῦνεβ {παὶ ἴπε Ὁ 15 πεῖαε ροϊηῖϊθα ψ ἢ 
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ΠΑΡ Θἢ ἰο αἰδι συ ϑη ἴΠ6 πουη ἔτγομ [ἢε ρᾶγί. ᾿ν ΠΟ ἢ οσσυγβ ἴῃ Κ5. 

τοΔ43.--- 50] 15. 4]5ο α.λ., ζύ. ΒΌΒ. τοςοῦρ. [Ιΐἰ 15 υϑεά ἴογ βἰδοκπθβϑβ οὗ 

Ὠδηα ἱκὰ Ὁ5 Ἰ05Ὸ, 76. 478. 1ἴ 15 [Π6 ορροβιῖε οὗ γι ἢ, Ρχσ. τοϑ!.-- 
7], ἡγε “το αἀτὶρ᾽ δηὰ 50 ““!ἷἴο ἰεακ." 10 οσουγβ Ὀυϊ νος εϑιάεβ 

ἴῃ ΒΗ., 7οὉ 1630 8)η6 5. 11938,ϑ, ἼεΓε 11 5 υ566 Πριγαίίνεϊν ἴοσ ψεερίηρ. 

Ιπ Ατδῃι. 1ἰ 15 ἔουπα ἴῃ ἴῃς Τάγρ. ἴο Ῥτ. 19} δηα 4Αἷβο ἴῃ {πε6ὸ Ταὶπὶ. [Ι͂η 

1.6 Ἰαἰΐογ ἰδ ἰβ σλοσγα οἔΐθη ἢ], ο΄. [8. 4928.---19. ΡῈ 5], ἂς Π 6]. δηὰ Νντ. 

οὔβεγνο, 5 ἀεῃοῖεβ ρυγροβε.---τ Ὁ..9}}- “το ῥσεραγε ἃ πιϑαὶ᾽ (ζ΄. ΕΖ. 

418), ἃ5 ὉΓ Ὅ2Ν ΙηδΘ8η5 “ἴο εδὶ ἃ τηθδ]᾽ (σ΄. σ. 315 Εχ. 1812 76. 41}). 
-πὉ}} 15 ἀϊῆου!ι. [10 ἰ5 Ῥεζίοσ, ἃ5 ΜΟΝ. [μᾶ5 ργοροβεά, ἴο ἔο!]ον (ὁ 

ΔΠ4 επλοῃά ἴο πο, πιαικίηρ ἰΐ Ρᾶγ8}16] ἰο ῥηγὶ 5.---- 027], βίϊνευ βἰοοά ἔοσ 

ΤΌΠΟΥ [Πσγουρθουΐ [Π6 δποϊθηΐ νου], Ἔχοερί ἴῃ Ἐρνρίὶ ἷπ δασὶν ρεγοαβ 

οἔ 115 Ὠἰδίοσ᾽Υ. ΤΕ ογάϊμδγν μηδ 58 07 Π0 ρο]α.--- 2)». Α5 Ἀεὶ. δπὰ τ. 

οΟὔβεγνα, ἴποσγα 15 0 γεάβοη ὙΠ (Ἷη5. ἴο τορᾶγα {Π15 8ἃ5 ἃ Η!ρῇ. “Μοηδυ 

οδῃ Ργοόοσουγα (ηϑυνογ) ἴο θοΙΉ,᾽᾽ ἰ51πε ἱμουρῆϊ.--- 938]. Εοσ τ 51 [Π6 56 η88 

οὗ “Ῥοίἢ,᾽ 866 οἡ 2.4.--20. ὅν......ὄ 82]Ξ- π6 φμτάτηι, ο΄. Καὶ δ. δ34τι.-- ».], 

““Κηον]εαρε᾽ 15 μογα υϑ6α ἴου “τη 4" οἵ “1πουρῆϊ.᾽᾽ 10 15 ἃ ἰαῖς Ατὰ- 
ΓΔ1ΖΕα ἔογπχ οσουγτίηρ εἰβαοῃεσε ἴῃ ΒΗ. ΟὨ]ΥῪ ἴῃ 2 (Ὦ. 1:0. 11. 15 δῃηά )η. 

14. 11 Τί οσουΐθ ἴῃ ἴῃς Τγρ. οἡ 6. 3} Ῥ5. 34' 8η6α Ρτ. 16. [Ι͂ἡ Ατδῃ. 

11 ἔγεαυθηςνγ ἀρρθᾶτβ »Σ; οὐ. θη. 231 431. 388. «12 δΔηὰ Ταγρ. ἴο [00 333. 

-- 90] ἰβ 'ἰπ Ο. ἀδβηϊς ψίῃουϊ {π6 δτί., Οἵ. 55 832-. ο. δῃὰ Κῦ. δ2ρ4α, 

-- 29 ΥὙ1Π2], οὐ. 2 Κ. 613,--΄ ἢ ἢ}}»7 15 ποῖ ἱπαϊν] π]Ζεά, οὐ. Κι. ὃ 2: 41.--- 

Ὁ.2)2 2}2], 5γη. ἴογ ἃ δἷγά, ο΄. 525 5»}3, Ρσ. σἱὔι ΟἹ. αἰϑο Ὁ) 5}, ἴῃ 
Ώη. 85. 20,.--- 1}}}} 15 ἠδ οὗ ἴῃς ἔδν 7υ5ϑῖνθβ ἴῃ ἴη6 Ὀοοϊ. ΝΥ ἃ 7υβϑῖνε 

Βῃοιυ  Ἀρρϑδγ ἤθσγε ἰβ ἃ ριιζζίβ.: Κῦ. (διοια) 5ϑὰγ5 ἴῃς γεδάϊηρ 15 αηςετ- 

ἰαἰη, 8η4 Ὦτ. ἄοεθβ ποί μεϑίίδίς ἴο τεδὰ 2). Ῥσγοῦδθὶν 1}15 15 τιρῃΐ, 

1ουρῃ Βδοῦ (ρ. 68) δάάιιςθβ ἃ ρδᾶγ8}}6] ἴο 12) (1ῃ6 7υδϑῖνε ὙΠ σόγέ 

Το] οννεὰ ΌΥ͂ ὅ) ἱπ 1207, Εχ. τοῦ. ΟἋ65.Κ', Βοννανεσ (δ 53η), ἀδοίαγεβ 

Ἴλ) ΒΟΙΠ ΠΟΙΟ δηα ἰῃ ἔχ. 198 ἴο ΡῈ δὴ δὔσοσ. ΤῊΪΒ ἰβ ργοῦδο]ν οοττεςΐ, 

11:--128,---ΟΟΠ 616} 8 πα] δάνίςβ. 

11:, (δϑί ἰἣγ Ὀτγεδά οὐ ἰδ ἔαςος οὗ ἰῃ6 νναίθυϑ, 

ΕῸΓ ἴῃ τηδὴγ ἀδγ5 που 5Πῃ4]1 ἢπα ἰΐ. 

3. Οἷνα ἃ ρογίίοη ἴο βενθῆ δῃηά δ]50 ἴἰο εἰρῆῃί, 

Εοτγ ἰῃοιι Κποννοβὶ ποὶ ψῇῃδι δν]} 51.411} θ6 ου ἴἢ6 δασίῃ. 

. {{᾿|ῃὴ6Ὸ οἱουάπ ἀγὸ ἢ|1δα νν ἢ γαίῃ, 

ΤΏὮΕΘΥ ΘΠΊΡΙΥ ἴζ ονοῦ (ἢ6 δατίῆῃ ; 

1 νοοὰά 411] βου νναγά οὐ που ναγά, 

ΤὮο Ρΐδοθ θα ννοοά ξ4119-- -ἰἤδτα 1 584]} Ὀ6. 

4.Α ψν Π6-ΟὈβοῦνου Ψ01}} ποὶ 5ονν, 

Απὰ ἃ οἱουσ-νναίοπογ νν}}} ποῖ Γθδρ. 

. ΑΚ δου Κπονεβὶ ποὶ ννμαΐ (Π6 ρα οὗ (ἢ νυ πὰ ἴ5, 

Νοτῖ ἴῃς Ῥοπδ5 ἴῃ {πΠ6 ΟΠ οὗ ἃ ργερπαηΐ ννόπηδῃ, 

50 ποι τηαγεϑί ποῖ Καονν (Π6 ννοσκ οὗ αοά, 

ἍΝ ἢο τᾶ κΚ65 πῃ 6 ννῇοϊα. 
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4. Τη (ἢ6 τλουηηΡ᾽ σον τὮΥ 5θοα, 

Απά {Π] ἀνεπίηρ γΓεϑὶ ποί (ἢγ Ὠδηά, 

Εογ μου Κηονοϑί ποῖ νν ]οἢ 5}8]} συσοθοά, (ἢ Ϊ5 οὐ (αὶ, 

Οτἷἦ Ῥοίἢ δἰ1κΚὸ 514}1 ΡῈ σοοά. 

1. Ἴδε Ἰ᾿ἰσῃϊ 15 ϑινεεῖ, δπα ἰΐ 15 ροοὰ ἔογ (ἢεπ Ἔγεβ ἴο 5366 (ῃ6 ϑπ. 8. ΕῸΣ 

ἱ ἃ τῆϑῃ 5}4}} ᾿ἷἵνε πΊΔ ΠΥ γεδγβ 8Πα σγο]οῖςε ἴῃ 1Πεῖὴ 8}}, γεὶ ἰεΐ Ὠἰπὶ τα- 

ΤΩ ΙΏΌΕΓ (ἢ ἀδγ5 οὗ ἀΔγκηεββ, ἴοσ [ΠΟῪ Ψν1}} θῈ ταπγ. ΑἹ] τ δι ̓ 5 σοπιῖης 

58. νδῃ . 

9), Βεϊοῖςς, Ὁ γοιηρ πηδη, ἰη (ὯΥ γομίῃ, 

Απὰ ἰεῖ τῇγ ἤδαγῖ σῆθογ ἴδε ἴῃ ἰδ ἀδγϑ οὗ (ΠΥ Ὀτίπησ, 

Απά νναἱκ ἰπ ἴῃς ννᾶγ5 οὗ ἴπγ ἢδαγὶ δπᾶ {Πδ6 ἰσῃὶ οὗ (Ὦγ ὄγϑϑ, 

ΒΌΤ ΚΝΟΥΝ ΤΗΑΤ ΕΟῈ ΑΙ, ΤΗΕΒΕ ΤΗΙΝΟΒ ΟΟὉ ΨΙ, ΒΕΙΝῸ ΤΗΕΞΕ 

ΝΤΟ ΤΌΘΟΜΕΝΤ. 

1. Ῥαΐ ἀνα νοχαίίοη ἔγοτη (ἢΥ Ὠρατγί 

Απά τεπλονο ΠΊβ ΎΥ ἔγοπλ (ἢ ΗΘΞἢ,--- 

ΕῸΥ γουτἢ ἀπ ῥσίπιθ ἀγὸ νδηϊίγ. 

12. ΒΤ ΒΕΜΕΜΒΕΒ ΤΗΥ ΟΒΕΑΤΟΒ ΙΝ ΤῊΕ ὉΑΥΩ ΟΕ ΤΗΥ ΡΒΙΜΕ. 

ΔΜ ΏΉΪΝΕ6 ἰῃς ον] ἀαγϑ οοπης ποί, 

ΝΟΓ ΔΡΡτοδοῇ {π6 γϑαγβ οὗ ννῃὶοῇ ἴῆου 5Π4]1 54 0 

Ι[δνε ἰη {Π πὰ ΠΟ ρ θάβυτγο; 

3. ἍΜΏΙΕ τῃ δ 5ιιη Ὀς ποὶ ἀαγκοηρά, 

Νοτ (ῃς Ἰ᾿ίσῃῖ δηα τηοο δηα 5ἴδυϑ, 

Νοτῖτ (ἢ οἱοιάς γοίυγη δέοῦ γαΐῃ, 

2, Ιὴ (ἢ6 ἀδγ νΠδη {Π6 ΚΟΟρΕΙ5 οὗ ἰῆ6 ἤοιι56 5}.4]1] (γι Ὁ]6 

Απὰ ἰδ πηϑὴ οὗ νδῖογ Ὀδοπα {πο βεῖνοϑ, 

Δπὰ (ἢδ στ παϊηρ-τηδὶ ἄς σεαβα θδοδιιβα {ΠῸ Ὺ ἅγὸ ἔον, 

Απὰ (ἰἢδ ἰΔ46165 νγνῆο Ἰἰοοῖκ οιἱ οὗ (Π6 νἱπάον5 αὔὸ ἀδυκοηθά, 

4. Απά (δ ἀοοῖβ οὐ ἴΠε6 ϑἰγεαὶ ἀγα βῃπί 

ἍΝ Ώδη [πὸ βουπα οὗ {Π6 π1}}} 15 Ἰονν, 

Απᾶ 6 95}48]] γίϑο δἱ {π6 νοϊςθ οὗ (ῃ6 Ὀϊτγά, 

Απὰά «]] (με ἀδιιρῃίεῦβ οὗ βοὴν ἀγα ρὈγοβίγαίθ,--- 

δ, ΑἸ50 ἢθ ἰ5 δέγαϊὰ οὗ ἃ μεϊρῆϊ, 

Απά (ϑγγου 15 οῇ ἴδ γοδᾷ, 

Απὰ (δ αδἰπιοπα-ἴγθε Ὀ] ΟΠ, 

Απά [ἢ6 ρσγαβϑϑῆορρεγ ἰ5 ὈυγΓαθηβο η6, 

Απά (δὰ σαροσ- Ῥ ΥΓΥ 15 τηδάδ ᾿πεβθδοιααϊί, 

Ἐογτ (Π6 πηδῃ ΡΌΘΒ ἴο ἢ15 δίθγηδὶ ἤοι56, 

Απὰ τῆς πηουγηογβ ΡῸ δγοιιηᾶ {Π6 Ξίγϑοί;--- 

6, ἍΜ ΉΏΪΟ (μ6 δἰἵνοῦ οογά 5 μοί βονογϑά, 

Νοτ (6 ροϊάδθῃ ον] Ὀτγόκθϑηῃ, 

Νογ (Π6 νναΐθγ-γ 6 ϑῃδί(εγεα δἱ {Π6 βρτίηρ, 
Νοῖῦ (6 νν ῆθοὶ Ὀσόκθϑὴ αἱ 6 οἰβίθγῃ, 

1. Απὰ ἰδ ἀπ5ὶ 5141] γοίαγη ἰο (6 ϑαγίἢ 45 ἰΐ νναϑ8, 

Απὰ ([ἢπδ 5ρί γῖ 5411 γείαση ὑπο αοά ψῆο ράνα ἴΐ. 

8. δηϊὶν οἱ νδηϊε5, σαγς Οοποίοίι, 41} 15. νϑηϊίγ. 



ΕἾΝΑΙ, ΑὈΝΙΟΕ [(Η. 111-125 181 

11:. 12 ςοηίαϊη5 ΟοΠο οι ἢ} 5 ἅμα] δανίοθ. ΤῊΪ5 ἢ υἱίογο ἴῃ [01] 

σοηϑιἀθγαίϊΐοῃ οἱ 4}} {παὶ ἢθ ἢὰ5 ϑαϊαὰ Ὀεΐογθ. ὙΤπα ἀϊδοοιγθα ἰ5 

οἴΐζεη δηϊρηηδίϊοδὶ, θὰΐ ψ]Π (6 ἀχοεδρίϊοη οἱ ἔννο ρίοββθϑ ἴγογὴ {Π6 

Πδηά οἵ ἴῃς ΟΠαΞια (1195 Δη6 12'5), Μ ΠΙσἢ ἤδνα ρίνθῃ πππςἢ (τοῦ ]6 

ἴο ἰπίογργείεγθ, ἃ ἤἥονγβ οἡ ππὶπίογγιρίεαϊγυ. Ηδ ὑγρὲθ ῥγιάθηϊ 

Κιπα] η655 δπα ἱπαπιβίγυ, σου πο ν] ρΡ]δάβιγε, Ὀθίογε οἷά ρα 

τη Κο5. 811} ἱπηρΟσ51:0 16. 

11... (αϑί ἐ᾿ν ὀγοαά οἡ ἐΐ:6 τυαΐογ5]. ῊΪΒ 15 Ἔν ἀθην ἃ πρυγαῖϊνα 
αχργοϑβίοη, Ὀυΐ ννῃδί ἀοοθ5 (ῃῆς ἤριγα πηεδη ἢ Αἱ ἰ᾿δϑαϑί οι ᾿πίογ- 

Ὀγοίαςοη5 ἢᾶνα θεεη ϑιιρρεϑίεα. (1) 1ἰ ἢὰ5 θδϑϑη ἴβίβῃ ὮὉγ (είογ, 

ΜίΙςῆ., Ὠ)δά., Μεπαβίβθομη, Ηἰ., θεὶ]., ΜΝ 14., Ηᾶ. δπά ΜΕΝ. ἴο 

᾿ΠΔΡΡΙΥ ἴο ἰταάϊηρ. ““(ΟΠΊΠλΪΐ γΟῸΓ ροοαβ ἴο (ἢ6 566 δηά νναϊί ἴού 

ΥΟῸΓ Γαίυγη5. ὉΠῚ1] ἰοπρ νογαραθ ἀγα ονεῦ." (2) δῃ ἀεγ Ρ. δηά 

Βδιιογ ἴοοϊκ ᾿ξ ἴο γοίοσ ἰο δρυιοϊυτα, τηθδηϊηρ “ον (ΠΥ 56 θα οἡ 

Ιηοἶδί ρἷασθθ πεᾶσ ψαΐῖεσ, δηα ἴμου ψ}] οὐίδϊπ ἃ τὶσἢ Ὠαγναϑί.» 

(23) ατδείζΖ, ἴῃ ἴῃ6 βαῖὴβ γᾶν, ἴα καθ ““Ὀγεδα᾽᾽ 85 βδαυϊναϊεπί ἴο 

“5664, Ραΐ Ἰηἰογρτγοῖϑ ᾿ἰ οὗ {Πε “5664 οἵ Ὠυμηδη ἰδ, δηά 50 Βηα5 

1π (6 νεῦϑε ἃ πηδχὶ πὶ Ὀοσγάσγιηρ οἡ {Π6 ᾿Ισεπίίουβ. (4) 1ἰ 15 ἴδ ῖζοπ. 

Ὀγ Κη., Οἴη5., Ζῦ., ντ., Νο., 516. δηα Μαδγβῃ. ἃ5 δὴ Ἔἐχῃοχίαίίοη 

ἴο ΠΙΡΘγα]γ. ΟΥὨ [Π686 ἰπίθγργείδιοηβ (ῃ6 βεσοηα δηά {πΠἰγὰ ἃγὲ 

ὉΠαοΟυθίθαΪγ ψτοηρ, ἴον “Ὀγοδα ἢ ΠΟνΟΥ πηθδη5 “5666. Τῇε ἢχϑί 

56 615, Οἡ ἴῃ6 ψιῇῃοΐΪθ, [655 ργοῦδ Ὁ] ἴΠΔη (Πς6 ουγίῃ, [ογ “Ὀγθδα᾽ἢ 

ἄοεβ ποῖ πηθᾶῃ ““ΠΊΕΓ Δ ΠαΪ56.᾽ [Ι}ἢ ἴανογ οἱ ἴῃ6 ἰουγίῃ Ἔχρία- 

ηδίϊοη 5 8Δὴ ΑΥ̓ΔΌΪς Ρργόνεσρ, νϊοἢ ΗΠ] ρϑίεαϊ, ΟἸπϑρυγρ, Ρ]ΠΓ6 

δΔη4 Νντρῃι χυοίε ἔσγοπι Π) 142’ 1) εηκιυ γαϊρκοηθη νον Αοΐθη. ΤῊΣ 

ῬΓΟΝΕΟΓΌ [ΟΥΠῚ5 (6 ασυἱπηλϊηδίίοη οὗ ἃ βίοσυ ψῃϊοἢ γοϊαΐθβ ον Μο- 

ΒΑ ΠΠΠΊ66, 5οη οἱ Ηδϑββδη, μα Ὀδθη ἀν ἴῃ (μ6 ὨΔΌΪ οἵ (Ὠγονίηρ 

ἴοανεϑ ἰηΐο ἃ τγτίνϑσ, μον {πε 1 Ἠπ οἵ ὯΔη δαορίδα 5οη οἱ (α]!ρὴ Μυ- 

[αν Καὶ, ψνῆο πα δϑοδρεα ἀγοννηΐηρ ὈΥ οἰ ηρ ΠΡΟΠ ἃ τΌςΟΚ, 

νγ»ὰ5 ἰἢι5 ργθϑοῦνθα, δηα ἤονν Μοβδιηπ)θα βὰν ἴῃ ἰΐ (ἴῃς ῥτγοοί οἵ 

{[ῃ6 ἰγὰἢ οὗ ἃ ργονεγὸ ἢ δά ᾿ἰεαγηθδα ἃ5 ἃ ὕου, “"ο ροοά, οσαϑί 

ἴ{πγ Ὀγεδά ὕροη {πε νναΐεγϑ, δηα οὴβ ἀδῪ ἴδοιι 5Π4]1 ΡῈ γενασγαβα.᾽» 

ΤἼΟ βίογυ ϑιιρρεϑία (μαΐ {πἰ8 ργονεγρ πιὰ Ὀ6 δη εοῇο οἵ Οοδε- 

Ιεῖ ἢ Ὠίπηθ6]1. ΟἿα ΠΊΔΥ σοηρασγα δηοίῃεγ Ατὐαρὶς ϑαγίηρ (566 

]εννει 5. Ασταρῖς Ῥσοόνεγθβ," [4095., ΧΝ, ν. 68): 

ΤὮδ ρΘηΘΓΟΙΒ ΠηΔ 15 ΑἸνναγ5 ΠΟΚΥ. 

1 τῃ15 μὲ (ῃς πιδαηΐηρ οἱ πε νεῦϑε, 15 ἰπουρῃί 15 ΚΙπατϑά ἴο {ΠῈ 
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Ἔχμοχίδίίοη οὗ 6515, “"Μαϊζε ἴο γοιυγβϑεῖνεβ [ΓΠΙ6Π45 Ὀγ τηθδη5 οὗ 
{π6 τηδπιπιοη οἵ υητὶρῃϊδουβηθβ," [ΚΚ. 16».--2, Οἷνε α βογίοη ἰο 

δευεη απά αἰξο ἰο εἰρῃ!ῇ. ὙὝΠΕΓΟ Πὰ5 παΐαγα!ν θδθη ρίνθη ἴο (Πϊ5 

γΟΓΘ6 (ἢ6 5ΔΠπ|6 νεῖν οἱ ἰῃτογργεία 0 η5 ἃ5 ἴο νβ. 1, δαςῇ ἰηΐοι- 

ῬΓΕΙΕΓ Ἔχρ δ ηῖηρ {Π6 νϑ. ἃ5 σοπῃρ δι ηρ Ὠϊ5 νον οἵ {πΠϊ. ὍΘ ἵννο 

τοδί ρορι δῦ ἐχρίδηδίϊοηβ, ἤοννανεσ, ἀγα (1) πὶ νηΐ ἢ τᾶ 65 

11 τεῖοσ ἴο πῃογοῃδηάῖϑο, δηὰ (2) {παΐ ννῃ] ἢ πᾶ Κ65 1ἰ γοῖογ ἴο ΠΠὈοῚ- 

Αἰ γ. Αοσοοτγαάϊηρ ἴο (1), ἴΠ6 νεῦϑα δάν!ϑθβ [Π6 τῃθσοῃδηΐ ἴο αἰνίἀε8 

ἢΐ5 ναηίαγα Ὀεΐννθθη βανθῇ Οὐ εἰρῇῃϊ 5η10Ρ5, θεσαιιθα ἢ6 ἀοϑθϑ ποΐ Κῆον 

ΜΜὨΪ ἢ πλᾶν Ὀ6 ονεγία Καη ὈΥ αἰβαβίεσ. ἊΑσοογαϊΐηρ ἴο (2), ἴΠ6 ρῖνεῦ 

ἰ5 Δανί5εα ἴο ρῖνε ἴο βενθῆ οὐ εἰρῃϊΐ ρεξορῖβ, θεσαιβα πὲ ἀοδθϑ ηοΐ 

Κηονν νγῇδί δν}} πᾶν ονοσίαϊζα ΠῚ ΠῚ ΟΥΓ ΟΠ ἢ6 ΤΥ ΠΕΘα 85 [ΓἸ6Πη65. 

Ο.1.Κ. τό», αϑὲ εἰδιβαε. Ασςογαϊηρ ἴο 6 πηδδηΐϊηρ ν ῃὶ ἢ νὰ ἰουπηά 

ἴῃ (ῃ6 ἢγϑί νεῦϑθ, (ἢ6 βεσοηά οἱ ἴπεϑε ᾿πίεγργείδί: οη5 βθοηβ τηοϑί 

ῬΓΟΡΔΌΪ]6. ϑυςῇ δὴ διγδηρεπιθηΐ οἵ ΠυΠΊΠΟΓΘ ἴῃ ἃ ᾿ΠΠΈΓασῪ ἤριΓα 

ἰ5 ἔστεαυθηΐ ἰη ΒΗ. Τῇ “Τησε᾽ δηὰ ““ἰννῖςα᾽ ὁσσιγ ἴῃ [00 33": 

Ῥς. 62::, ““ἰν]ος᾽" δηα ““1γιςε᾽᾽ 700 3239, ““ὕνο᾽" δηά ““Ἃττγϑο᾽ 
1-ς. 17",  ἢγΘΟ᾽ δηά [οἱ ̓ ΑΠΔ. 1τ8- δ- 3. 11.15.2]. 4. 6 ΤΥ, 3015. 18. 2: 

Εχ. 205 347, “Τοὐγ᾽ δηὰ ““ἤνε᾽" 15. 175, ““βενβη᾽" δηὰ ““εἰρῃι᾽» 

ΜΙ. ς6. δυοῇ ἤρυγοϑβ ἀγὰ νἱν ἃ νγαγϑ οἱ σοηνογίηρ {πὸ ἰάεα οἱ “ἃ 

ἴενν,᾽" ΟΥ̓ “᾿5οπΊε᾽᾽ ΟΥ ““ΤηΔηΥ.᾽" 

3. ΤῊΏΪΒ νεῦϑε 5 Ἰοοβοὶν σοηηξδοίοα ΜΠ ἢ τς οἸοβίηρ ννογάϑ οἵ νϑ. 

2, 51ης6 ἰἴ 5ῃῆονν"»5 ΠΠΔ ἢ 5. ΡΟΥ ]σϑηθ55 ἴῃ 1ῃ6 Ρργόβϑεησα οὗ {πε ᾿αννϑ 

οὗ ἰδϊιθ. ἩΗἩμυπΊδη ΠΕ ρίθβϑηθϑϑο 15 ΠΠπ|δίγαῖθα ὈΥ ἴννο Ἔχϑιρῖ65, 

1 τ εἱοιυι 5 αγὸ Π|16 αἱ νυ ἢ τγαΐῃ, 

ΤἼΘΥ εἰρίγ ἴἴ οΥσ ἴΠ6 ἐάγίῃ,--- 

ζ.6., ΓΑΔ 5 ῬοόυνΈ 685 ἰο ργανθηΐ 1. Ναίυγε ροῸ65 οἡ ἴῃ δοσογάδησα 

ΜΙ] ἸπΗΘχὶθ] 6 ἰαννθ, Γῇ πλαῇ σαηηοίὶ Δ]16Γ. ΤὨϊθ 15 οὔθ δχ- 

ΔΙΏΡ]Ι6. Τῆα οΟΙΠΕΓ ἰ5, 

Τ νοοΐά ἔΔ|1|5 Ξουςτἢνναγαά οὐ πογιννατγά, 

ΤΠδ ρΐασθ ψ ῃογα ννοοά [1]]ς---Π τὸ ἴτ 5Π8]] 6. 

ΤΠΏε ψνοσγὰ ἤδγε σγεηάσγεα ““ννοοα "ἢ ἢᾶ5. ὑϑῖ}}γ Ὀδοη σγοηάογρά 

“γρ6.᾽ [{ Πᾶ5 Ὀοίῃ πηδδηΐηρβθ. ΠῚ να ὑπαογοίδηα ἰπΠδΐ ἃ {Γδ6 ἰ5 

τηθδηΐ, ἰῃς 1Π]πϑἰγαϊοη ἃ5 ΜΌΝ 6116 ἢ85 ποίς6α 15 ἃ ννγοὰκ οηθ. Μη 

σδπηοῖ ρτγονεηΐ {πε γαίῃ, θαΐ, (μοι ρἢ ἃ ἴγες [6116 Ὀγ ἃ ἰεπηρθϑί ΠΊΔΥ 

6 πᾶ ]6 ἴο πῖον [56], πὴ οἂῃ πιονα ἰ{. [1 (15 ψοσὸ (ῃ6 

τηθδηΐηρ, (ῃ6 ΠΠυϑἰγαϊ]οη 15. ἱπαρί, δηα [Π6 νεῦϑα [ΟΥΠῚ5. 8 δηί!- 
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οΟἸἴπιαχ. ΜΟΝΕΙ]ο᾽5 σϑυρραοϑίίοη {παΐ {Π6 οἶδε γεΐογϑ ἴο αἰν πδί!οη 

ΌὈγ πηδδη8 οἵ ἃ τοἕ οἵ 58, δυο ἃ5 ἰῃδί ἰο ψῇῃϊοῃ Ηο. 4:32 41.665, 

ἢ5. ΔΟσοΓα!  ΠΡῚΥ τυ σῇ ἴο σοΙητηθηα ᾿1. ΤῊ Δ} νεῦβα νου] (με η 

τηθδη, “1 ἃ 510 Κ 18 ἰοββϑα ὉΡ ἴῃ {Π6 αἷτ, [Παΐ ἃ τἤδῃ ΤΏΔΥ ρι!Ἃ6 ἢΪ5 

δοίίοη Ὀγ [Πς αἰτεσίίοη ἴῃ ν] ἢ 1 σοπηδ5 ἴο τοϑί, ἢ ἢδ5 ἢο σοῃίσοὶ 

ΟΥΘΓ {μ6 ταϑυ] 1." ὙΤΠ15 πηδδηΐϊηρ ρῖνεβ ἃ οἰ τηαχ δΔηα 15 ΡσοῦδΌΪΥ 

σοἴτοοί.--4, Α εὐἱπά-οὐδογυογ αὐὴ ποὶ δου]. Οπα ψῆο νγαὶί5. {Π]] 

ἴΠ6γΓα 15. ΠῸὺ ΨΙΠηΠα ἴο αἰδίαγο (ῃ6 ὄνεη βοδίζεσηρ οἱ [5 56εα.---λᾷ 

εἰοπἀ-πὐαίοίιογ «οὐ! πο γα Ῥ]. Οπα ψῆο νναηίβ ἴο θῈ συγ [ῃδὲ ἢΪ5 

σταῖη, ἤδη σαΐ, ΜΝ} ηοί ρεῖ νεῖ. Τῆς ἱπουρῆϊΐ οὗ [Π6 νεῦβα ἰ5,.“1Π 

ΟΠΘ γγα (5 ἴοσ 1468] σοπα!]οη5, 6 νν1}}} ἰΙοβα 15 ὁρρογίιηϊυ δηα δο- 

ΠΟΙΠΊΡ]15ῃ ποίῃίηρ.᾽" ϑιερίτιεα οὈ]εοίβ (παι (15 νεῦϑε σου ]α ποί μαννα 

Ὀδθη ψτ 6 ἴῃ Ῥαϊθϑίίηθ, θδοδιιδα ἰζ ΠΘνΘΥ ΓΑ]η5 ἴμογα ἴῃ Ὠαγνοϑί- 

{{π16, Δηα ἢδ εἰΐεϑ 1 5. 12} ἃ5 ργοοί. Τὴδ ρᾶϑϑᾶρα ἴῃ Θδιηιεὶ, 

Ὠονγανεῦ, ρίονθϑ, ποίΐ ἰῃδί 1 ΠΕΝΘῚ Γαὶ ΠΘα ἴῃ Ὠαγνοϑί, θυΐ {Πδΐ ΓΑΙη 

νγἃ5 5 ΠΟΙ ΠΕ Υ τάγα δἱ (πὲ {1π|6 ἴο ΙΔ ΚΕ Ρθορὶδ {μῖηκ (Πα ἤδη 

1 σϑΠ16, 11 ννγὰ5 ϑεηΐ ἃ5 ἃ ρΡιι ηϑῃπιθηΐ [ΟΥ̓ νυ] κε ηθθθ. [ἢ ἰαίογ {ΠΠ65 

1 ννὰ5 Γεραγαβα 85 ουξ οἱ ρἷαςθ, [που ρἢ ποῖ πη ροββι 016, 5ε6 Ῥυσ. 26'. 

ΘΟΆΒΟΠΒ ΥΑΙῪ ρτοδίϊν, θυΐ 1 γεδῦβ οἱ Ἔχοθρί:οη δ! ἤθανΎ γα] η8 [{ 
οἶΐδεη ὨδρΡθη5 (παΐ γταϊη σοηίηπ65 ἴο [411 ψν6}] ᾿ηΐο ΑΡ;Ί], δηα ἰηΐογ- 

ἴεγοϑ ἢ (ἢ6 ου{ηρ᾽ οἱ (6 Θαγ] εΓ- τ ροηϊηρ σταΐη. Οἵ. Βαγίοῃ, 

Α Υοαγ᾽ς ἩΤαρμάογίηρ ἴη Βίδί6 ],αημά5, τ8ς; Βασοη, Α»ι67. Χ0πμγ. οἵ 

Αγεῖι., ΘυρρΡ θηθηΐ ἴο οὶ. Χ, Ρ. 34 ., ἀπά Ἐνίηρ, Α4γαῦ απά 

[γῆ αἱ Ηοριο, τροῦ, Ὁ. 127,7. Ρ. 2 7. ἀπά το ῆ.---δ. Τμοιμ κηοιυοϑδί 

μοί τὐἱιαὶ ἐπε ραΐίᾷ οἵ {16 «υἱπά 15]. ΟὐΠοΙοΙἢ ἤονν ρά5565 οἡ ἴο ροϊηΐ 

ουΐ [Παΐ τηδη 4065 ποΐ Κπονν δηα σδηποί Κπονν (ἢ6 νγᾶγϑ πα ννοσκϑ 

οἵ αἀοά. Τὸ “αΐῃ οἵ [μ6 νυὶηα᾽" τογηϊπ 5 ομδ οἱ 7η. 3. ΤῊΪβ 

ἰαϑί ραβϑαρεα 5. ρευῆδρϑ ἃ γειηϊηΐϊβοθηςσε οἱ Οομε]είῃ, μπορῇ (ῃ6 

ΓΟΒΘΙΠΊ]ΔΉςΘ 15 ἴοο νᾶρτιθ ἴο τη Κα [Π6 ΓΕΠῚΪ ΠΙΒΟΘ ΠΟ 6 σΕΓίΔΙη.---- ΛΟ Υ 

{λι6 δοηας5 15 116 τυοριϑ]. ΤῊΕ τηγϑίοεγυ οἵ Ὀἰσίῃ 8116 α α͵ϑο ἃ Ῥϑαϊγηϊϑδί 

-Ρτοθδὶν οἱ (μςῈ Μδοοαθδδη ρεγοά---“ἢ ἀνα, τύ. Ῥ5.13013-.5.-- 

80 ἐμοῖς ηιαγεδί μοί κῆοι {Π|6 τὐογᾷ οΓ (οά]. ΜαπἾβ ἱπαθ} }γ ἴο 

Ραποίγαία ἰἢ6 οῦΚϑ οἱ αοά [5 ἃ δνογίίε ἰορὶς ψ ἢ (ἢ15 ντιΐοσ (ζ΄. 

411 811 912), ΟΠΕ]εΙἢ 15, μονγανοσ, ἃ {ποϊϑίῖς ἀρηῃοβίϊο, που ρΡ ὮΪ5 

ἰάεα οἵ (ἀοά᾽ 5. φοοάηδ85 ἰ5 ποί Ἔβχα]ίθα (ςἤ. 3..).- -1 6 αὐλοὶ]. Α-- 

οσογάϊηρ ἴο Ὠε]ΠΖΒοἢ, (15 ἀο65 ποῖ τηθδη ““1ῃ6 πηΐνεγϑα," Ὀαΐ 4} 

ΘΌῈΟἢ (Πἰηρθ ἃ5 Ὦᾶνε Ῥδθὴ τηδπίοηθά. Τὴδ ΡῬῆγαβα τηϊρῃί ΡῈ 
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τοηἀογεά “0 πηάῖκοϑ μοί ἢ,᾽᾽2.6., [6 γᾶν οὗ {Π6 ννὶπα δηᾷ [ῃ6 ΟΠ 65 

ἴη ἴῃς νοι, οὐ. στ ἰς4] ποία οἡ 2"". 

6. 1516 γνιογηΐηρ δοὺυ ἐπγν 5664]. Τὶ 5 οἶθαγ ἰῃδὶ (Π6 νϑῦβα 15 

Βρυτγαίϊνε, ὰϊ ψηδὶ ἀοεβ (ῃ6 ἤρσιγεα τρδη} [{{|κ6 νΈῦβα  ἰἴ Πδ5 

τοςεϊνεα ψ εἰν αἰβεγεηΐ ᾿ηἰογργείδιοηβ. (1) Οαταείζ, [ο]ονίηρ 

ἃ [εν ]ϑἢ ΜΙάγαϑῃ δηα ἃ ΤαἸπλάϊς ράββαρα (Υ δαριοίἦ, 620), [α|κ65 

ἴ ἴο πιδδη “"Βερεί Ἵμη]άγεη ἴῃ γουῖῃ ἀπά ὄνθη ἴο οἷά ἄρε, νν ῃθί Ποῦ 

1Π οΥΓἩ ουζΊ οἱ ννεαϊ]οςκ.᾽ ἱπαρρά, 11 15 ἰσοῖη {Π15 νοσϑα [ἢ ἢ6 οί] 5 

[Π6 πιδδηϊηρ ἴογ νβ. 1 ποΐβα ἀῦονθὲ. ΤΊ ἰ5 ΠΟ Γθᾶϑοη, ΠΟΘ νΟῚ, 

ἴογ ἰακίηρ ““56εα ̓ [ἢ 115 5θ6ῆὴ86 ἴῃ δἰ Ποῦ νβ. Οὐομοϊοίῃ νγὰ5 ποί 

ἌΝΘΙΘΕ ἴο 5 0ἢ Ρ]δαβισαβ οἱ 86 η86 (ς΄. 2" 95), θᾳϊ ἢ6 ΠΈΝΟῚ τονε ]β 

ἰη 81ἢ. Ἠδξε [5 [πΠογουρηϊγ Πρα] ἢγ-πλὶπαθά. (2) Ρ]υχηίγο ἴα κο5 ἰἰ 

ἴο τηδδη {Παΐ οὔδ 15 ἴο δον [εξ 5εεα οἱ ροοά δηὰ Κίπαϊν ἀδδάϑ, δηά 

αναὶϊξ {π6 Ὠαγνοϑί ψΠΙΟἢ 15 Ὠιἀ ἤδη ἔγοπλ ἢ. ὮΙ, ᾿ἴ 15 {Ὑπ6, 

ΜΟΙ Ϊα δυο Ζα ἢ (6 τηθδηϊηρ γν] ἢ νγνα ἢᾶνε Του πη ἰῃ νϑ5. 1, 

Ρθυΐ {ῃ6 σοηίεχί ἰηάϊοαίαβ ἰμῃδΐὶ (ῃ6 νυτιίεῦ 85 ἤονν ραβϑεα δνναΥ 

ἴτοτῃ {Πα ἴορῖς. (3) Μοβί τεσθηΐ ἱπίεγργείεγϑ τρί γ ἴακα τ ἰο 

πηθδη ἰπαΐ ἰτοπὶ γοιίῃ {1} ([ῃ6 ἐνεηΐϊηρ οἱ 116, οὴ6 15 τυδηζα!ν ἴο 

Ρεγίοστῃ [ῃ6 [1}} τουπά οἵ [165 ἴ45Κ5, (μαΐ ἢδ 15 ποί ἴο ῃμεϑιίαίβ Ὀε- 

σᾶιι56 οὗ ἴῃ6 ὑῃοογίδι Π[165 νυ ΠΟ ἢ ΕΓ δαί ἰοσίῃ ἴῃ νϑ. ς, δηα ἰῃδΐ ἢ6 

5 ἴο (αΚα {πὸ Ἰοβϑθϑ ψΏΙΟἢ σΟΠ6 ἰῃ ἃ ΡὨΠ]ΟΒορΡΪο 4] βριγὶ.---Τ μος 

ἀησιυοϑοί μοί εὐ]ιίοἶι 5Παϊ! σμσοο64]. ΓῪΥ γουγ Πδηά δἱ Ἔνοῖγ γρῃΐ ἰδβκ, 

ἴογ γου σδηποί (6}} ἰῃ δάἄνδηςε ν Ὠ] ἢ νΜν1}1} Ὀσίηρ ϑυσοθϑθ. Αϑ αδηυηρ 

Οὔβογνοϑ, {Π6 νεῦβα 15 εν άθηςε οἱ Ὁ. βίυγαν 56η56 δηα τη δη]} } 655. 

7. Πρ] ἐς βιυεοῖ.. ΤῊΘ ρεϑϑι πηϊδες τχοοά οὗ οἢ. 45, ψῃϊοἢ δά 
Ραββθα ἀνγαῦ ἴσο ΟΟμδἰθίῃ θη μὰ ντοίε 9’, μὰ5 ποΐ τγεϊυγηθά. 

Ηδς τεϑοορη!Ζοθ ἰῃ {Π15 νεῦβα (Π6 ῥγπηδὶ ἀεἰρῃΐ οἱ τησϑγα ᾿ἰντήρ.--- 

8. 17} α νιαΉ ἰΐυδ »ηαΉ}) γοαγς απά γο]οῖςε]. ΤΑΐα ἰ5 ροοά---ἰο ΒεΠο]ά 
[η6 5. 5 συνθεῖ, θᾳΐ Οοδμο θίἢ 15 Ορργθϑβθα ὈΥ 115 Ὀσγενιίν δηά {Π6 

αἀγοδα οἱ ἀεδαίῃ, ἃ5 Ηοζγαςε νγὰβ (τύ. Οάδ5, 1, αὖ, ἸΝ, γ5).- Κὸ- 

γηθγη867}, 1 αϑοεα οἱ ἔαίατε (Ὠΐηρθ, ἴα δαυίναίθηΐ ἴο ““Ῥοπάογ;,᾽» 

“τοβῇδος ὑροη."--Ἴ με ἀἄαγ5 οὗ ἀαγᾷη655], ἰ.6., [8 ἀᾶγϑ ἴῃ 5060], 

ὙΠΟ ἰβ βανεγαὶ {{π|65 ἀθβοτ θοα δ5 1ῃε απ οἵ ἀδγίκηθβϑ, ο΄. 5. 

8813 143" 700 τοῦ! 33.- Αἱ αὶ 5 σοριμρ ἐδ ναμῖ!}], ἰῇς ψὨ οἷα 

Γαΐατο---ῃς ἀἀγϑ ᾿η 5}60]---ἰβ Δὴ ὈΠ5Ὸ ρϑίδη[14] το] γ. Νὸ ροϑβιίϊνα 

Ἶον σδῃ Ὀς σουπίεα οἡ ίμεγε.-- -θὅ, Κογοῖσο, Ο γομηρ ριαη, ἴη ἐμ 
γομ]. ΑΒ ἃ τϑϑυ! οὗ [ῃ6 Ὀγαθνὶν οἱ 16 ἀηα [ἢ ἀδγκη655 οὗ [ῃ6 
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[αἴυτο, ΟΟΠ ΘΙ ἢ ἀγρθθ γουηρ πΊθη ἴο τη Κα [ΠεῸ πηοβί οὗ γουτἢ πὰ 

οὗ πῃ οΟΟ 5 ργηθ. [{|5 ἃ ἡδίυζαὶ ἀγρυπηθηΐ νῃ]οἢ 85 οσσυγτοά 

ἴο οἴμεῦβ α]ῖϑο. Ἡδσγοαοίιι5 (215) (6115 ἢονν ἴη6 Ἐργρίίδῃβ δἱ {πῃ ὶΓγ 

[βαϑἰ5 δα [ῃ6 ἱπιᾶρὲ οἱ ἃ ἀδδα ῬΟοαγ ἰῃ ἃ σοβῆη οσαττγοα ἀροιΐ ἀπά 

5ῃοννη ἴο δδοὴ οἱ [Π6 σορδην ννῆο νγἃ5 δα ἀγϑϑββα {πι15, “Ἰ οοΪς οἡ 

(Πϊ5, [θη ἀπ ΠΚ δηα ΘΠ]ΟΥ γουγϑα!ῖ, [οσ ἤδη ἀθδα γοιι Μ1}} Ὀς ΠἰΚ6 

(η15. Ὑαΐ ἴἴ δα 4150 θεθὴ υβϑεα Ὀγ (6 ΒΑΡΥ]οηϊδη5 μᾶ5 Ῥθθη 

5ῇοΨη ἰη {Π6 ηοΐα5 οἡ 918.--- αϊᾷᾳ τη ἐ:6 τυαγ5 οἵ ἐγ μεαγ. ΟΑταί- 

Πγ τὴν «Ἔϑῖγεβ. Ετοπὶ {Π656 σοῖηδ 411} (Π6 Ρ]δαβυγαβ τη ἰβ Ἐν ῈΓ 

ἴο τϑοοῖνε, 50 56]{-ἀ6η]8] 5 56] {-αἀδϑίγισίίοη. Οὐκ τ Οοσγ. 155. 

ΤῊϊΪ5 νϑῦϑβα ἰ5 σοηἰγονογίεα ἴῃ Ἡ ήδάονι, 2.---9Ὁ, Βμὶ ἔποιυ ἐμαὶ ζογ 

αἰ ἐμ656 ἱμῆμρς (οά εὐὴϊΐ ὀγίηρ ἱμο6 ἡπίο ἡμάργηιοη. “ΓῊΪ5 15 580 ουΐ 

οὗ Βαστηοην ΜΙ [ἢ σοηίεχί, θαΐ 80 ἴῃ δοσογὰ ψιῇ (ῃς Οἰαδια Ροϊηΐ 

οὗ νίενν, δῃηα Ἔβϑρθοῖα! ν ἢ 411, ΠΏ ΙΟἢ να να ΔΙγοδαν γοοορη!Ζεα 

ἃ5 ἃ ("μαςϊα ρῖοπ5, [ῃδί {Πεῖὰ 15 ηο ἀουδί Ραΐ [μι ΜΟΝΕΙΪΕ ἰ5 τὶρῃΐ 

ἴῃ τοραγήϊηρ (ἢ15 Ρῆγαβθα ἤθεα ἃ5 (ῃ6 νόοσκ οἱ {πὸ (μα ρσ]οβϑαΐογ. 

10. ῥιέ ατυαν νεχαίϊΐοη ἤγογε ἐμν ποαγ. ὝαΙΚκα [ΠῸ δαβίθϑί σου 56 

Ροίἢ τηθηίδ!ν δηα ρῃγϑίςδ!]γ.-- ον νομί απὰ ῥγήηιο αγὸ ναπῖΐ}]. Ὁ 

ΥουᾺἢ δηάᾶ (Π6 Ρῥγίπια αἱ] Κὶγ ῃε6. ῬὍΠΕ νϑ. 15 ἃ γεϑδίδίεηθηΐ οἱ (ἢς 

{πουρῆϊ οὗ νβ8. ρα. 1 νὰ ζα τίρῃΐ ἴῃ ϑϑβείηρ' ἴῃ 121" Δηοίμοσ Ολαςσίά 

ρίοβϑ, (ῃ6 ἀγρυχηθηΐ ἴο τηᾶκα (ἢ πηοϑί οἱ συν γ ραβϑίηρ γουίῃ 15 

σοητἰηυδα ἴῃ 121". 

12:3. Κοριοηιδοῦ ποῖ {μιν σγοαίογ 171 ἐμι6 4αγ5 οἵἩἉ ἐν ῥγίηιο]. “ΤῊΪ5 

ῖ5 8ἃ5 ΜΌΝΕ Ια μ85 ροϊηΐϊδα ουΐ 4ῃ ᾿ἰηβογίίοη οἵ {π6 Ολαδίά σ]οσβαίογ. 

Α5 Ομεγης Πδ85 ϑιρρεϑίεα, 1 σοηΐδῖη5 Ἔχπογίδίοη Ὀαβϑεα οἡ ῥϑυ- 

σΠοϊορίσαὶ ρυ ΠΟΙ Ρ]65, ἴοσγ ἃ5 ρὲ δάννδηςθϑδ 1{ 15 [655 Θά ϑῪ [ο γε η- 

Ῥ6Γ ομδ᾽5 οσδεδίου 1655 1 ἢὰ5 Ὀδθη ἄοηδ ἴῃ γουίῃ. [0 5 Πθθ 655 

ἴο Ροϊηΐ οὔἕ πον ἀη11Κὸ ΟοΠοΙοίἢ 1 15. Ἐογ οἤογίβ ἴο Ὀσίηρ ᾿ἰ ἰηΐο 

ΠΑΓΙΊΟΠΥ ΜΠ ἢ5. ργανδι!ηρ ἱΠπουρῃϊΐ, 566 οὐ {ἰς4] ποίας. 

15, γνμήϊο ἐπα οὶ! ἀαγς εονιὲ ποῖ. ΤῊΪΚ5 ἴ5 [Π6 σοπιἰπυδίίοῃ 1119, 

ἴγογη νὨΙ ἢ [ἰ 85 θεθη βενεγεα Ὀγ (Π6 ρίοϑϑ ᾿ηβοσίθα ἴῃ 12:5. Οοἤο- 

Ιοῖἢ υὑτροᾶ: 
Ῥαΐ ἀνναν νοχαίϊοη ἔτοπι (ἢν ποαγί 
Απα γοπιονε τ 5 ΎῪ ἔγοτῃ (ὮΥ ἢδ5Η, -- 
ΕῸΓ γουτἢ δηα ῥτῖπις ἀγα νΔη γ,--- 
ὙΉ1ς τῆς ἐν} ἀαγϑ5 οοπλα ποῖ, οἴσ, 

7} ουἱΐ ἀκα γε ἀο ποί τεῖοσ ἴο {Π6 ἀᾶγϑθ οἵ ἀδγκηθθθ ἴῃ 5160] 

πιεηιοηβα ἴῃ 11", θυΐ ἴο [ῃς Ρεγὶοά οἱ οά ἂρὲ ψῃ ἢ ἢ6 ΠΟΥ βοθ5 
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Οὔ ἴο ἀδϑοῦρθα. ὙΠΕΥ ἅγὰ “Ἔν! ἴῃ (ῃ6 56ῆβε οἵ ““πλ 5 γ  Ὀ]6᾽; 

Ὀδοδιιθ6Ὲ 1655 [0}} οἵ ρδαϑθυγε (ἤδη γουῃ δηα Ρῥγῖπιθ. ΤῊϊ5 15 (ῃς 

τηδδηϊηρ οὗ 1 πανὸ μο ῥίδαδμγε 15 {{|602]. 

ννϑ5. 2--6 ἢανε δϑη νδγίοιϑὶυ ἰηἰογργεῖθα. ΑἹ] μᾶνα ἀρτϑϑά {παΐ 
{Π6 Ρᾶββᾶρα 15 δ] Θρογίοδὶ, θὰΐϊ ἃ5 ἴο {π6 ἀεί41}5 οἵ [6 Δ]ΠΘρΌΓΥ ἴΠ6ΓῸ 

416 ψ|46 ἀἸΠογθηςθ5 οἱ ορ!ηΐοη. ΤΏ656 ΟΡ ΠΙΟΠ5 τΔΥ Ὀὲ στοιροϑά ἴῃ 

βθνθη αἰνίβϑίοηβ. (1) ΤΕ νεῦβαϑ ἀγα δ] ονεα ἴο ἀδϑοσῖθα (Π6 [4}Π1πρ 

οἱ δῃ οἷά πιδηβ ρῇῆγϑιςδὶ ρονεῦβ, {πμ6 νϑγίοιιβ ἢριΓοβ σείστης ἴο 

Δηδίοπη 4] ἀδία:]5. ΤῊ] ννὰ5 (ῃ6 νίενν οἱ δαυὶν [ενν 5} σοτη πη η- 

ἰδΐογβ Ὀθεριπηΐηρ ἢ Τοῦῖα Ῥεη ΕἸ 6Ζεσ, δηα οὗ πᾶν τά ΘΓῃ 

ΟΠ65. (2) ΤΠδ νεῦϑε8 γεργεϑαηΐ ὉΠᾶῸΓ ἴῃ ἔριζε οἱ ἃ ϑίογπμι, 8Δῃ 

οἷά τηδη 5 Δρρτγοδοῃίηρ ἀθαίῃ. 5850, τργεῖῖ, αἸηθθυτγρ δηὰ Ρ]υτι- 

{6. (3) ΤὮδ ΔΡργοδςῇ οἵ ἀθδίῃ 15 πεσε ριεΐϊυσεα ἀπάδγ (Π6 [4]] οἵ 

ηἰρῃς. Τῆυ5, ΜΙςΠΔ6115, ΘΡρόμη, Νομίραὶ ἀπα Π) 6] 1}ς}2ΖΒοἢ. (4) Μδϑγ- 

584} {Π1ηΚ5 1 (ῃ6 οἰοδίηρ οὗ ἃ ποιιβδα δί {Π6 δρρτοδ.ὴ οἱ ἃ ϑβίγοςοο. 

(5) ΤῊδ ρᾶββᾶρε ἰ5 ἃ ᾿ἰἴ6γὰ] ρἰσΐαγε οὗ [Π6 ρίοοπι ἰῃ ἃ Ποιβεῃοὶά 

ΨΜΜΏΘη [Π6 Τηδϑίοεσ Πᾶ5 7ι5ῖ ἀϊεά. ὅο Τάγοσ. (6) ΤΠ νεῦϑεϑ ἃΓῸ 

ἴο Ὀ6 Εχρ αϊηθα ὈγΥ ἴῃ6 “βενθὴ ἀδγϑ οἱ ἀδθαίῃ,᾽᾽ οὔ ἀδγϑβ οἱ ςοἱά 

ΜΙ ΠΤ γϑίογ, νυν ἢ ἱτηπηβ αἰ αίοὶν ργθοθάθ ἃ Ῥα]θϑιϊπἰδη ϑρυπρ- 

{π|6. ΤΏοθθε ἀἄδγβ ἃγὸ ἴππ5 παπιθα Ῥεσδιιδα {ΠῈῪ ἃγὰ Ρδου  ΑΓΪν 

ἀδηρογοιβ ἴο ἀρεα δηα 5 οκὶγ ρεγϑοηβ. ΤῊΪ5 15 {πὸ νῖενν οἱ ὙεῖΖ- 

βίαϊη δηὰ τρί. (7) ΤῊς νϑῦϑεβ ἅΓ6 ἰῇ ρεηεγαὶ ἃ ρἰοίαγε οἱ ο]ά 

ρα, Ὀὰΐ οἠς ᾿ΐπα οὗ {πουρῇῃΐϊ 15 ποί [1ο]οννεά {πγουρῆουϊ. ΤῊΘ 

πιοίδρῃοῦα σἤδηρα δηα ᾿ηἰουτη] ηρ]6 ἴῃ δοσογα ΜΠ [Π6 ΓἸ 685 οἵ 

8ῃ Οτγϊθηΐαὶ ἱπηαρίηδίίοη. ὍΤηϊ5 ἰ5 ([ῃ6 νίεν οὗ ΜΟΌΝεῖθ. Τῃα 

ἰαϑὶ οὗ [ῃθ656 Ὄχρίδηδίϊοηβ ἰ5 θαΐ ἃ ϑρῃΐ τηοαϊδποδίϊοηῃ οἱ (Π6 ἢγϑί. 

1 566Κ5 ἴο νοὶ, Ὀγ [Π6 βχϑῦς!β6 οἵ ἃ {{{|θ ρ] δίῃ 56η86, [ῃ6 νᾶράγιθϑβ 

ἴο ΜΓ δχοθϑϑῖνα Ζθαὶ ἴοσγ δηδίοχηϊςδὶ ἰἀθηςποδίοη μ85 δά, ἀπὰ 

ἴῃ 80 ἀοίῃρ 5 Ὑ|Κο5 (Π6 τίρῃς ραΐῃ. ὅτεδη, Εχροσίίον (1805), 

Ρ. 77 ἢ-, Ῥοϊπίβ οαἱ {Παΐ ἰη Ιςοἰδηάϊς ροείγυ {Π6 ραγίβ οἱ (ῃ6 Ὀοᾶν 

ΔΙῸ οἴΐζθη δ] 64 ἰο ὩΠ6ΘΓ 5ἰ πα }]γ βρίγοβ, δηα {Παΐ 5 ἢ 4115] 005 

8ἃτ6 Κηονῃ ἃ5 ζοηηΐηρς. 

2. γγλμῖϊο ἐπ σπ δὸ πο ἀαγκοροά, μοῦ ἐμὲ ἰρὶ! αμά γιοον; αμά 

δία75]. ΤῊΪ5 τᾶ 6 ἰὴ ἴῃ ἔννο νναγϑ: ἰξ τύ δἰ ΠΟΥ ΓΘΙΘγ ἴο 

[41}ΠΠππὴρ’ αγε-ϑρῃΐ, 50 {μαΐ {πΠ6 ΠΙρἢ15 οὗ 4}1} ϑογίβ θεσοπια αΪΠ|, οὐ ἴἰ 

ΠΊΔΥ ΤοΙ͂Γ ἴο {Π6 ἔδςοΐ (Πδΐ, ἃ5 ἂρε δάνδηςθβ, (8 τρί Π 655 ({.6., 1ῃ6 

ΘΠ]ουτηθηῖ) οὗ 16 Ὀεσοπλθβ 155. ὙἼΤῈ οοπίεχί Ὀοίῃ Ὀεΐοτε δῃᾷ 
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αἴζογ (ῃ6 ρῇγαβο ἔδνοῦβϑ [με ἰαἰίεγ νίενν. Τὴ ΒρθαΚ Ὶ βᾶγϑ, “1 Πᾶνα 

ΠΟ Ρ]δάβαγα ἰη {Π6 πὴ, Ὀεοδιι56 ἴΠ6 ὈτΙρηςη655 οἱ ἢΪ5 ον 15 ἀθογθαϑ- 
ἰησρ. Τὸ Ταϊηυα (ϑαδῥαίδ, τς28) Ἔχρ]αϊπθα (Π6 “'βιιη 85 ἴογο- 
Ποδά, “ΠἸρη᾽ 85. Ποβθ, ““τΔΟΟἢ ̓ 85 5011}, Δη6 ““βίδγϑ᾽" ἃ5 σἽἤθεϊϑ. 

Ηδαρί οχρίαϊηβ ἴΠμ6πὶ π15, “(ἢ6 5 15 [86 δι ϑῃϊης οὗ ΟΠ] Ποοά 

ΜΏδη Θνοσυίῃ!ηρ 566 5 ὈΓΙΡΗΐ ἀηα ΠΔΡΡΥ, ἴΠ6 πηοοῃ 15 βυῃρο] σαὶ 

οὗ (ῃ6 πλογα ἰεηρεγεα ᾿Ιρῃΐ οὗ ὑουῃοοά ἃηα δαῦὶν τηδηῃοοά, ψὮ1]6 

(Π6 σἰαγβ ἱπα!]σαΐα {(Π6 βρογδαάϊς τιοϊηθηΐβ οἵ Παρ Π655 ἰῇ πηδίυγο 

ἃρ6.᾽ ΤΤΠε δηδίοποδὶ Δρρ]οδίοη 15 50 [8Γ-1εἰο δα 85 ἴο Ὀ6 δὉ- 

ϑυγά, Ηδιυρί᾽ 5 Ἐχρ  δηδίϊοη 566 ΠῚ5 ἴοο δϑοΐθσϊὶς ἴο "6 ργόῦδῦθῖίθ, δπά 

1 ἢ85 [ῃ6 αἀἰβδααναπίαρε οἵ ἰδανίηρ “Πρ μ᾽) (νος ἢ Ἡδαρί ἀοο5 ποί 

Εἴά56 ἔγοπὶ {Π6 ἰ6Χῖ) Ὁπεχρ δίηθα. ἘΔ ]ΠΕΓ ᾿Π οΓργείογθ Ἔχρ  αϊηθα 

(815 “Πρ ̓ ἴο θὲ “ἀν Πρ οὐ “ἀαννη᾽---ἃ ρεγοα οἱ ᾿σρῃΐ ννἤεη 

ΠΟΠ6 οἵ ἴῃς οὐ 5 οἱ Πρ γε γα ν]51:016. δύσῃ ἀεί] ἜΧρ]δηδ οη5 

ΓΘ, ὨοννΟΥΘΓΓ, ὈΠηΘΟΟσβασγυ. ΤΠ ρορί 15 ἀδβοθίηρ {πΠ6 Ἰοββθηΐϊηρ 

Ὀγρῃίποθ5. οὗ δαάνδποῖηρ 16. [{5 σμαγδοίεγίϑιις ἰ5 [δά ἴηρ ᾿ἰρῃϊ. 

Τὸ ΕΧρΎα85 15 ἰπουρῃΐ, μ6 85 ψ ἢ Οτεπίαὶ τσ Π655 οἱ ᾿πηδρὶ- 

ΠδΔΙΊΟΠ Δα σΑΓΘΙ 655 655 ἴῃ χροΐ τ1ι56 οἱ πηδίδρ μοῦ πρὶ “Πρ ῃι᾽» 

ΔΠ4 1ἢ6 νᾶτγίουβ οὔὴβ οἱ ἰΐρῃξ ἰη οὔθ ἤρυγσο.---Ὸ7 ἐμ εἰομάς 

γοίμγη αὔοῦ γαῖ]. ΝΏΘΩ οἹου 5 ἔοϊ]ονν ταὶη [ΠδῪ σαὶ ΟΠ Ὀτγσῃίη 685. 

ΤἼες ἔγεαθθηου οὗ ρ]ΟΟΥΩΥ ϑἴογμηθ ΠΡΌ ἤρσυγεβ (Π6 ἱπογϑαβίηρ 

σ]οοπι οἱ αρε. Δ δ Ιηροῦ [πουρΐ [ἴ τοίογγεα ἴο ψ]ηΐεγ, ἃ5 (Π6 γαΐην 

{πὸ οὐ. {ἴτπηδ6 οἱ ρίοοπι, Ραϊδϑίϊηθς ἢανίηρ Ὀαΐ ἔννο βθβοηϑ, Ὁ] ΠΊΟΓ 

Δ Πα ΘΠ Π6Γ. [}Ὲη Ῥαϊδθϑίϊηα (ἢ6 ““ψιπίοσ οὗ 11Π{6᾽᾽ ταϊρῃϊ νν6}}] ΡῈ 

ΟΡΡοβδά ἴο οὔυςΓ ““ϑργηρίίτης οἱ [Π.᾽ 

3. 75 {μ|ὸ ἀαν τυ}, ἃ Τ]1ῈῚ νὰν οὗ βαγίπρ κῃ θη,᾽ οὔ. ΓΙ. 85. 

Ετοτὴ ἃ ρϑπογαὶ ἀθβοτ ρίοη οἱ {πε ἀατκεοηίηρ οἱ 1Π{6᾿ὴ5 7ογϑ ἴῃ δά- 

νδηοίηρ ἃρ6, ἴΠ6 Ροδῖ Ποὺ ρᾶϑβϑθ5 οἡ ἴο ρὶοίυσγε (ῃ6 ἄξδοδὺ οἵ (6 

Ὀοαγ ὑπάδϑγ (Π6 Ρἱοίυγε οἱ ἃ ἢουβ6ὲ. Τὴδ ἤρυζα 15 Ἰοοβαὶν υ864, 

ῬΟΓΠΔΡ5 ΜΙ ἢ πὸ ἱμουρῃΐ {πΠαΐ 41] 15 ἀδί8}}5 ὑγεσε ἴο θὲ [16 ΓᾺ]}]}Ὺ 

ΔΡΡΙΙδα ἴο {Π6 το 15 οἵ (ῃ6 θοάν, ἰπουρῇ {ΠῈ ἤριυτε [5611 5, ἃ5 

ἃ ΜΏΟΪΕ, ΔρΡτορτγίαία ἀηα ἴογοθ]6. ΨΥ ΒείΠοσ (μς ἤουδε 15 ρογίγαγρα 

ἃ5 ὉΠαοτροίηρ (ἢ6 σμδηραβ ἀΘβοσ θα, Ὀδοδιιδα οὗ δῃ Δρργοδοῃίϊηρ 

δίοΟΥΠΊ, ΟΥ̓ Ὀδσδιιθ6 ηἰρῃΐ 85 σοπ6, ἰ5 Τρϑη ἴο αἰβουβϑίοη. Τῇοβα 

ὙῆΟ ἴδνου {ἰῃ6 βίογιῃη, ῃΠπα δὴ δυριπηθηίΐ ἴογ ἰἰ ἴῃ [Π6 ““οΟ]ου 5᾽ δηά 

[ῃ6 ορϑουτχίηρ οἵ 411} (Π6 Πδάνθηὶν ὈΟα 65 ἴῃ νβ. 2. [Τί 15 γα] υη- 

Ὑγ 156 ἴο ῥγε55 (ῃ6 ἤρίζα ἴοο ἴΔΓ, Εἰ ΠΟΙ ἃ5 ἃ ἀδϑοσιρίίοη οἱ ἰῃς ἄδοδν 
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οὗ (ῃς θοάγ, οΥ (ῃς εἰοδίηρ οἱ ἃ ἤοιι56. [Ι͂ἢ βρεακίηρ οἱ [Πε ΓοΟΥΠΊΘΓ 

ἰῃ ἴα γπιϑ οὗ (ῃς ἰαἰίοτγ, (ἢ ροεί πᾶ5 τη ηρ] θα (ἢς [δαί Γοβ οἱ (Π6 ἴνο ἰῃ 

Ρἰδαϑίηρ ἀηα ϑιιρραοϑίίνα ἱπηᾶρογυ, ὨΏΟἢ, ποι ρὴ Ρορί σαν νᾶριια 

ἴῃ ἀεία!]5, ἀοθ5 ποΐ τηϊὶϑίβαά.-- -7}}6 ΚοορεῦΣ οὐ {6 μομδο «μα 

ἰγε»ιδ 16]. ὙὍῊς “᾿ΚΘἝΕΡΟΓΒ᾽, σΟΥΓΕΒΡΟΠά, 85 αἰ θρυτγρ βανν, ἴο {Π6 πηθ- 

ΠΪᾺ]5 ΟΥ ριυλγαάβ οὗ 4 ραΐδοθ. θη ψὰ σοπα ἴο Δρρ)]Ἰοδίϊοη5. ἴο 

ἀοβηϊϊα ρατίβ οἱ {πε θοάν, Πεγα 15 ποσὰ ἀἰβησυ]γ. Βδβηὶ (πΠοιρῃί 

ἰϊ πηθληὶ “τὴ 5 δηα ““Ἰοϊη5,᾽᾽ Ρ] απλίγε ἴῃ6 “Ἴερ5,᾽ Π 6] ΠᾺ}ΖΘΟ ἢ (Π6 

“ἐἈΓΠ5,᾿ Ηδυρί ἴπμ6 ““Παηά5.᾽ ΤΠε ἰαβί 15 ργοθδθϊὶγ τὶρῃΐ.---Τ μα 

0 οὕ ναΐογ δεπά ἐΠοριδοίνε5]. Τὰ τῃ6 ἤρυγεο, ἃ5 ΟἰΠΒΡΌΓρ, δανν, 

“ηρῃ οἱ νδίογ᾽" ἅῖὲ ἴῃ 6 ϑΡδυοῦβ οἱ {π6 ἤοιιβ6, βοῇ ραΐδοα σοῃ- 

ἰαἸπἰηρ πηαϑίογϑ ἀηα βεγνδηΐβ. [ἢ δρργίηρ [Π6 ἤἥριγε ἴο [Π6 θοάν, 

{Πογὰ ἅγὰ ἀραίη αἰ ογεησοβ. Τῆς Ταγριπὶ δηὰ Ρ] τ γα {Π1η1κ οἵ 

{π6 ““ἀγηη5,᾽ Εα., Βδβῆραιῃ, ΑΕ., Κηορεὶ, ΗἰϊζΖὶρ, ΖόςκΙογ, θ6- 

ΠΠΖϑοῦ, νντγσς δἀηὰ ΜΌΝΕΙῈ οἱ (Π6 “Ἴερ5,᾽ “Κηθοβ,᾽ ογ ““Ἷδεϊ,᾽ 

Ηδυρὶ οἵ {μ8 ““Ῥοπα65,᾽ Ἔβρϑοΐδ!ν ἴΠ6 5ρίπα] σοϊμσμηηθ. Τὴ τεΐογ- 

ΘηςΒ ἴθ ργόοῦΔ]Υ ἴο {6 Ἰερθ. ὅ66 {ῃε ἀδϑβοσιρίίοη οἱ {πε ἴθεί οἱ οἱ 

το ἰῇ 3 Μᾶς. 4΄.-Ὸἀὦ7ῦδμε ργίμαϊηρ νιαϊας σμαὶ σϑαδθ δεσαμδο ἐμόν 

αΥὸ [δ]. Τί 15. σαεῆθγα!!γ ἀρτοαά (ῃδΐ {15 Γοίογβ ἴο (6 ἰδϑίῃ, νῃ]οἢ 

ΑΓ6 σἉ]]6α “τα 145,᾽᾽ θδοᾶυ56 στὶηαϊηρ ἴῃ (ῃ6 Εαδί 15. αϑια}}ν ἀοη6 

ὈΥ ψογδη (ο΄. 15. 47} [00 3119 Μί. 244 Οἀάγδδεν 2056. 106)͵---7 6 

ἰαάϊες αὐἶνο ἰοοΐ οἱ οὗἩ ἐμ τυἱπάοιυ5]. ὙΠ656 ἀγα νὴ ἢ τς ἢ ἀπᾶ- 

ηἰπλΥ ἰαΚαη ἴἰο ΡῈ {ῃ6 εγθβ. ΕῸΓ [με ἤρυγο, οὐ. [πΔ. κ355, ΤῊΘ 

ἄρσαγοα ταργαϑεηΐ (6 ἴννο οἶα5565 οἱ ἡγνοπΊθη ἴῃ ἃ Ποιι56---ἰΔ 165 πὰ 
ϑουνιηρ Π11145---]ιϑί ἃ5 1ῃ6 ἴννο οἰαϑϑθβ οὗ θη ψεσα γεργοβοηίοα. 

--Αγνοὸ ἀιγκομοά], ἰμαΐἱ 15, ([ῃ6 ὄγεϑ ἰοβα {ΠεῸῚΓ Ἰυϑίγε δηα {Πεὶγ βἰρῃί. 

4. ΤΊ ἀοογς οἡ {}|6 οἰγεεί αγὸ σῃμῆ. Τῇ δΔρριγίηρ (Πϊ5 ρατί οἵ 

{(η6 ἄσιυγεα, (Π6Γ6 ἀΓὰ ἀραΐη αἰ νεγϑι 65. οὗ ορηΐοη. ὍΤπηὲ Ταϊμαμά, 

ΒΑ. δηπά Βαϑῆθαμ (Πουρῃΐ (ῃ6 Ρογοϑ οἱ (Π6 5ἰκη ὑνεῦα γοίογσγαα ἴο, 

{πΠ6 Ταάγραπι {π6 ἰεεί, ΑΕ., Πδάα., Εοβ., Κη., Εν., Ηἰἴι., νιῃ., ΖΌ., 

νι. δηά ὅ16ρ. (6 110Ρ5, ψ ῃϊοἢ, ἤθη [ῃ6 ἰδοῖἢ ἃ ροπθ, 5δαΐ 

τογα οἰοβοῖγ; ΚΙΟΝΙ, Οατοίϊι5. ἀπα (Ἰεγὶς πουρῃΐ οὗ (ἢς 116 ΓᾺ] 

ϑῃυςηρ οἵ ἴῃς βίτεαῖ ἀοοσ, 50 [Πδἰ (ῃς6 οἷά πηδη σου]ά ηοί ροὸ οαυΐ; 

Ηδηρϑίοηθεγρ οὗ {Π6 ἀγθβ, [μα νν]5 οὗ [Π6 Ἔγϑϑ δηα δαΐϑ, Δ Π]ΠΔΈΡΟΟΓ 

οὗ (ἢ6. φαγθ, Ηδυρί οἱ [Π6 δπι15 δηά Ὀ]δήαογ, [ῃ6 πᾶ Ὀερὶπηϊηρ ἴο 

ΘΒ ογ, ἴγοπλ τγεϊθπίίοη (ἰδεμμγία) πα ἰηϊθϑίῖμαὶ ϑἰθηοθῖθ. [{ 15 

ῬγοΡΔ0 16 (πα: (ῃ6 τεΐεγεηςς 15 ἴο (ῃς 11ρ5, (ῃ8 ἤρυγα οἵ ἃ ἀοογ Ρείηρ 
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Εἰβοννογα ΔΡΡΙ δα ἴο πεῖ (58ε6 ΜΙ. γ5" "5. 1413).--- ἡ Ἴθη ἐπ:6 δομπά 

οἵ ἐπι νη 5 ἰου]. Αρϑὶῃ ἴΠεγὲ ἀγα αἰ εγθηςαϑ οἱ ορίηίοη. ΤὩε 

Ταϊπιαά, Βᾶ., Βαβῃρδιῃ δηά ΑΕ. δπά Ηδυρὶ Ποϊ]ά ἰΐ ἴο τεῖεσ ἴο 

(ὴ6 ἱπηραϊγεα αἰϊρεαβίίοη; ([ῃ6 Ταγριτῃ, ἴο ἴῃ6 ἀρρεί6; ατοίϊ5, 

ΤΠ δαοηείη, Καορεὶ δηα ΗἱἰΖὶρ ἰο {πΠ6 νοῖςε οὗ ἂρϑ, γὩ] ἢ 15 Ὀγόκθη 

Δη4 ασυανογίηρ; ΖόοκΚΙοΥ δηα 6] ]ΠΖϑοἢ ἰο {Π6 τι ϑι16 οὗ (ἢς ἰοοίἢ 655 

του. Ὅῆε ἰαβί 15, ρεγῃδρϑ, τρῃί.---α{πὰ μα Ἑἰαϊ γὴδ6 αὐ ἐπι6 νοΐκ6 

οἵ ἐ1ὸ δὶγα]. ὙΠῖ5 ρῆγαϑθε 85 Ὀδδη νδγοιϑὶν ἰγϑηβὶαίθα, δηά ὄνεη 

ΤΊΟΓΟ νΔΙΪΟΙΒΙΥ ἰηἰεγργείεα. Κη. τ., Πα. δπὰ Ηδ. ἰϊπηκ ἰδαΐ 

1 τηδδη5 (Πδΐ (ῃ6 οἰα πηδη ἀνγαῖκοβ δαυὶν 1051 45 ἰῃ6 γα 5 Ὀερίη ἴο 

{16 ΓὙ, Δηα 50 γΓοίευϑ ἴο [Π6 1055 οὗ 5166Ρ ἴῃ οἱ ἂρϑ; ἔνν., Ηἰϊ., Ηδ]]., 

Ζὅ., 6]. δηὰ Ρ]. μοϊά ἰἰ ἴο γείθσ ἰο 16 σῇ] θῇ ἰσγεῦ]α οἱ ἃρα. 

Ῥγοῦδὶν (ῃς ἢγϑί οὗ {Ππθ686 ἰηίογργείδίοηϑβ ἰ5 (Πη6 στὶρῃΐ ομδ.-- - 7} 6 

ἀαπρ,ίογς οὗ 50Ή 6 αγὰ ῥγοδίγαίε]. Κα. δῃὰ Ηδ]]. ἐπουρῃΐξ {μαΐ (ἢ]15 

Γοίεγϑ ἴο {Π6 δ! ]υτα οἱ [ῃ6 οΟ]4 πηδη 5 5 ῃρίηρ νοῖςβ, ψὨ]Πἢ 15 Ἰοϑί, 

[πουρῇ Κη. Πεϊα ἰῃδΐ ρΡοσβιθὶυ 1 ταϊρῃΐ γεΐεσ ἰο (ἢ ποίεϑ οἱ ὈΙΓα5, 

ΜΝ ΏΙΟἢ [Π6 οἹά τηδη σου]α ποΐ ἤδασ. 226]., νῇο 15 [οἱ] οννεα Ὀγ τ., 

Δ14., ΜΕΝ. δπὰ Πᾷ., ἰηίογργοίβ τ Ό. 2 5. το", ἤογα (η6 ἀρεὰ 

ΒΑγΖ111Αὶ σδη ἢο ἸἰοηρΕΓ Ὦδαγ (6 νοῖςε οἱ 5 ηρίηρ πἼδη δηα ϑἰηρίηρ 

γνοΙΏ6Ώ, Δη6 50 ἴαἶκε5 (ἢς Π1π6 ἴο τείεγ ἴο ἰῃε ἀδαίηθδ55 οἵ ἂρεὲε. ἢ 

{π18 (ἀε5.Κ: δηα Κῦ. 566 πὶ ἴο ἄρτῖξδ, ἔοῦ (ΠῈῪ ϑῆονν [ῃδΐ ““αἀδιρῇῃίογα 

οὗ βοηρ᾽᾽ πηδδῃ [ἢ6 νϑζίοιιβ ποίθϑβ οὗ τηυϑβίς, [Π656 411 ϑθεπὶ ἴον ἴο 

, ἴδε οἷά δη. ὅδε πε δοσογαϊηρὶ])ν τεΐεγϑ ἴο ἀβαΐηθϑ5. 

δ. Αἰδο με ἐς αὐγαϊά οἵ α μοῖρ]. Τῆς ἔρυτγε οἱ (Π6 Ποιμδ6 15 πον 
ἀτορρΡεοά, δπά ἴουγ δα α οηδ] βἰαίεπχθηΐβ οὗ ρτόνηρ ᾿ΠΟΔΡΔΟΙΥ ἃγα 

Δ4α464. [ηιογργείοσ ρθηθγαν ἄρτεα ἰμαΐ ἰἢ6 Γείεγθησα ἤθε 15 

ἴο (ῃ6 5ῃογίηδϑϑ οἱ Ὀγθαίῃ νυν] ἢ σοῖη65 ἴῃ οἷά ἀρ, δηα πηᾶκοϑ5 (6 

αϑοδηΐ οἵ ἃ πεῖρῃί ἀΠπσυ] 1. Ἐὸογ {πε γεηαογηρ “ἢδ [675 ἰηϑίθδα 

οἵ “τῆν ἴδαγ,᾽᾽ 566 ογι ἰςὰ] ποίθ.---Α ηὦ ἰΟΥΤΟΥ ἐδ οἡ ἐΐι6 γοαά]. ΤῊΪΒ5 

15 αἰπηοϑδί ἃ ϑυποηγτὴ οὗ [ῃ6 Ργενίουβ οἰαιιθα. Α ναὶκ ἰ5. {1]} οἱ 

[ΟΥΤΟΥ5, Ὀθοδι56 [ῃ6 οἷά τη 5 πὰ }05 ἅγα 5{ΠΠ δηα Πὶ5 Ὀσγοδίῃ ϑῃογί. 

--Απά ἰδὲ αἰηιοη ἀ-ἰγέο δίοοη.5]. Ασοοτγαΐϊηρ ἴο Κη., ἔνν., ΖΟ., ΝΥ., 

Μαγβῆ., ἄδη., 8)8η4 Ηδ., 1{ 15 ἃ ροείϊοαὶ τεΐεσγεησε ἴο ἴἢ6 ψνὨ16 ΠΔΙΓ 

οὗ οΪά ᾶἀρε. ὍΤῇε δἰπηοπα-ἴΓθῈ ὈΪΟΟΠῚ5 ἰη [δηυάᾶγυ, δπα αἱ [6 {ΠΠῈῸ 

ἰ Πὰ5 πο ἰθσᾶνθϑ. 1Τῆδ Ὀ]ΟΟΠΊΒ 8Γα ΡΙΩΚ δἱ {πὸ Ρᾶβ6, θπΐ βοοὴ ἔπ γη 

ΜΝ Ὠϊ6 δἱ (ῃ6 {Π|05, ρίνιηρ (ῃ6 ἰγεθ ἃ θαι} να Ἀρρθάγδηςε, 

ΜΠΪοἢ τηᾶῖο5 (ὴ6 ᾿απάβοαρα ἴῃ δημδιν Ὧἂπαὰ ἘΘΌΓΙΔΓΥ πιοβί 
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αἰϊγαςοίϊνα (566 Ροβί, ἰη Ηαβιηρθ᾽ ὨΒ.,1, 6γ4). ΤῊ Ϊ5, ἤθη, ἰ5. ἃ 

ΠδίαΓ4] συγ 0} οἱ {πὸ σταγ- αὶγθα πηδη. [1 ἰ5. 564 ΔΙΘρΡΟΓΟΔΙΪΥ 

Ὀγ ΡΏΠο, 1}6 οἵὁἩ Μοδες, 35. ῬτοΌΔΡΙΥ {Π15 5 (Πη6 σογτγοεςΐ ἱπίογργο- 

ἰαἰϊοη, (που ρῇ οἰ ΕΓΒ ἀγα ὑσρεαᾶ Ὀγ θϑοπιθ. δϑίηςε (ῃ6 Ηδθῦτεν ψογά 

ἴογ αἰπχοηά-ἴγ6 6 15 ἀογνθα ἴγοχῃ ἃ βίθ πηι νν ΠΟ ἢ Ππηθδῃ5 ““ἴο ννᾶκϑη,᾽; 

δΔηά [Πδἱ ἰ5 ἴῃ δὲ πη866 οἱ 1 ἰη [6γ. 115, ΗἩδηρϑίθηθοΓρ δηα Ρ] υΤΓ6 

ἴ4Κ6 1ἴ ἴο πιδδη {πΠαΐ ““ 5166 ρ] ϑϑῆθϑθ Πουγίϑῃθβ.᾽" [)6 Τοηρ, ΝΝΠε- 

Ῥοογ δηαὰ ΜΌΝΕ δ γοηάεγ ἴῃ6 νοῦ “΄ἀδθρΊβεα,᾽" δηὰ ἰδκε ἰΐ ἴο γεΐεγ 

ἴο {Π6 οἸα πηδη5 [}Ππρ ἀρΡραία, θδοδιιθα ““1Πς Δἰπγηοηα 15 το)θοίθα ̓; 

(5ε6 οτιἰσα] ηοίθ). ΤὨΪ5. νίενν 15. ποΐ 50 ρσόβθδθ16.---Τ 6 ργα55- 

μόρον ἐς δηγάθηδοηιε). ΤῊΣ τεηάεγίηρ “ΡΤ βσΠΟΡΡΕΓ᾽ 15 ἀἰβρυϊοά 

Ὀγ βοῆῆθ. εἰ] Ζϑοῇ δηα ΝΠΆΈΡοεγ, ἔο] ον ηρ ἴΠ6 ΤΑ]πλια, ΓΟ ΟΣ 
ἢ “ΠΙΡ5᾽ δηὰ ἴπ6 νεῦρ “ἀτὰρ {πεηβεῖνεβ δ]οηρ,᾽" {πἰηκίηρ {με 

Ρἤγαϑβε ἃ γείεγεηςε ἴο Δη οἱ σηδῃ᾽ 5 νγαϊκ. Κη. τεπαεγεα “Ὀγεδαῖῃ,᾽; 

τηακίηρ ἴΐ τοῖοσ ἴο Ἰδθογθά Ὀγοαιῃΐηρβ. Οτδείζ [μουρῃϊ ἰΐ ἃ ροείϊς] 

Γοίεγοηςε ἴο οοίξεδ,  ὨΠῸ Μοοτζγε ([8Β1.., Χ, 64) [1 ηΚ5 {Παΐ ἃ τρϑϊοῃ 

Ἰηϑίοδα οὗ ἃ ργϑϑῇορΡοΓ ννὰ5 Ἰηίεπάθα. ΟἹ {ῃδ ἱπίεγργείοσϑ 0 

ἰγαηϑίαΐα “᾿ρσυδββῆορρεγ,᾽, ΗεΠ]Πρϑῖθας ἀπαογϑίδη 5 1 ἴο τθδη ἰμδΐ 

[Π6 οἰά πηδῃ 15 ἴοο ννϑαῖκ ἴο σοοΐϊκ 8η6 τηδϑβίϊςαΐε [ῃ6 στββῇορρογ ἴου 

ἰοοά (ς΄. Μί. 43), ΖόςκΙεσ [Πδΐ (Π6 οἷά τη 5 [οὐπὶ 5 οτηδοϊαϊθα 

{κὸ {πᾶΐ οἱ ἃ ρταββῆορρεγ, Ρ]υπιίγα ἰῃαΐ [Π6 ργαββῃορρεῦ 8. δῃ 

ΘΠ ]6 ΠῚ οὗ 5γη4}}η655 (15. 402 Νὰ. 1333), 50 (Παΐ [ἢ6 5:4116ϑὲ (ἢϊηρ 

Ὀεσοίηθ5 Ὀυγαδηβοιηθ; δνεἰΖϑίειη δηα νσιρῃί, (μὲ {Π6 ψταϑθῃορΡ Γ 

ΒΌΓΙΠΡ5 ὉΡ ἴῃ (ῃ6 ἀᾶγϑ ψ Ώδη βργίηρ Ὀερίη5, 1.6., δὲ αἴζεσ [Π6 βενεη 

ἄαγϑ οἵ ἀδαίῃ (866 ἂῦονε, αἰΐεσ νβ. 1), Δἀηά (δηυηρ ἴαϊκεϑ τ ἰο 

τοῖο ἴο {Π6 Πα] τπρ νναὶκΚ οἱ ἀρε--ἰῃς οἱα τηδη {{Κὸ ἃ ρυαββῆορρεγ 

Πα]15 δίοηρ. ΒΙιΌ]οΑ] ἀπμδίορυ ου]α ἰοθδα ομα ἴο ἄρτεα ψ ἢ Ρ]υτη- 

{τὸ 8η4 ἴακΚα ἴἰ ἃ8 ἃ βυπρο] οἱ 5π1411η655, (που ρὴ ἴθ γα 15 ΠΟ Γδᾶϑοη 

ἴο τερατγά 1ΐ, ἃ5 ἢς ἄοεβ, ἃ5 ἃ ἀστεεκ ϑυτροὶ, δηα 50 ἴο Πηὰ δη οχ- 

ΔΙΠΊΡΙ6 οἱ ατοοκ ἱηἤπδηςσα ἤθτα. ὍΤΠῆδ ρᾶβϑαρα [ἤδη πηθδη5 (ἢδι (6 

5114}16ϑὲ νεῖρῃΐ 15 ἃ θυγάθη, νν Ὡς οἢ [πε ο]4 τηδη ἀγᾶρϑ 8Δ]οηρ.---7 }1ὸ 

σαῤογ-ϑοῦγν 15 ηιαάς Ἱπεβεοίμαῆ. ὝῊΘ σαροι- ΕΓ νὰ ἃ ρἰδηΐ 

564 ἴο ἜΧχοῖϊία βοχαδὶ ἀρρείθ. ὙΏεσο σδη 6 {Π{{|| ἀοαθρί [δὲ {Π6 

Ἡεῦτονν ψψογαὰ ἤθγα ᾿ι566 ΤΟΙοΓ5 ἴο ἰΐ, ϑίησα 11 15 1ῃ6 ϑίηραϊαῦ οἵ (Π6 

ψνογα ΜΏΙΟἢ ἀοδίρηαίοβ (ῃ6 βαῖὴξ ρσγοάυςί ἴῃ (ῃ6 Ταϊηλα (566 

Μοοτο, 18Β1,., Χ, τς 7., ἀπὰ [4. 50). Μοὶ ἱπίεγργείογβ τρῃν 

ἴαἸκα 1ἴἴ ἰο πιδδη (ῃδΐ δι᾿πλυ]δ ηΐβ ἴο ΔρΡρεί6 ἀγα τοπάθγεα πη ῆδοίαδ) 



ΕἸΝΑΙ, ΑὈΝΙΓΕ [(Η.11:-125 ΙΟῚ 

Ὀγ (με [4]]1ὴρ’ οὗ νἱΐα] ροννεσ. Οτδείζ, μονανεσ, ἴα καθ “'σδρεοῖ- 

ὈΕΙΓΥ᾽ δ ἃ ἤριυγε ἰοῦ [ἢς6 ρίαμδ ῥοηῖδ, Ὀὰΐ, ἃ5 δθηδη σεηδγκϑ, 

ΟΠ ΕἸδίἢ 5 ἤθνοῦ οὔβοθηθ. δ είΖϑίεϊῃ δηὰ Ἡδαρί, ἰακίηρ ἃ Ὠἰηΐ 

ἔγοτῃ Σ, εοηηθοΐ (ῃ6 ψψογα γοηἀογθα “σΡρογ-θοττν ᾽᾽ ἢ της Ηδργον 

Τοοΐ ἴου “Ῥοογ,᾽ δηά {μῖηκ 1 ἃ Βρυγαίνα ἜχρΎθβϑίοη ἴοσ (6 5οὰ]. 

Ηδυρί τε πάογβ (Π6 ννογα ἴοσ “᾿ρσδβϑῃορρεγ᾽ ““σἤγγ54}15,᾽᾽ τηακίηρ 

“ηογί 1165 [6 σῃγγϑα 5, {11 [6 5οὰ] δπλεγραϑ.᾽ ΤῊΪ5 15 ΝΟΥ ἰΠ|- 

ὈΓΟΌΔΡΪΟ, ἱπουρ Ὀοδιία!. ΕῸΓ (Π6 ταπαθυηρ “415 τηδάς ἱπεῖ- 

[βοΐ 4],᾽᾽ 566 οὐ σα] ποίς.---Τθ ἨιαΉ, ροο5 (ἰ0 υἷδ οἰεγηαὶ Ποιι56]. 

Ἤρτε ἢγϑὶ [ῃ6 ΓΙΟΥ͂ Θρθᾶ 5 οἱ ἀδθαίῃ ἰ1561.. ““Εἴεγηδὶ Ὠοιιβε᾽;ἢ 

15 ἃ Γοίογεησα ἴο {6 ἰοπὶῦ; οὕ. ΤΟΙ 46 δηα {ῃ6 Ταϊηγαάϊς δη4 

Οογδηΐς ἀϑᾶρα οἰϊοα ἴῃ οὔ. ηοία.---ὐἸ ΟγΉ 675 ροὸ αγομηά {6 ςἰγοοί]. 

Αςοοταίΐηρ ἰο Ηδρτονν οσυδίοπι, οὐ. Απλ. 516 [6. 915-39, 

6. ΥΚν μ116] 15. ἃ τερειοη οἱ {πμ6 ορεπῖηρ ὑγογὰ οἱ νβ. Ὁ, δῃηᾷ {πκ6 

1 σοπηθοίβ {Π6 πουρῃΐ ΜῈ ττ19, ασριηρ [Π6 γουηρ τηδῃ ἴο Θη]ΟΥ 

Ὠϊ Π156]{.---Ἰ λῖϊο ἐθι6 οἰϊνον σογά 15 μοί δευεγεί, ΜΟΥ {6 ροϊάθη, δοιυΐ 

ὄγοκθμ]. ΤῊΪ5 ἰαϑὲ 15 ἃ ροσδίϊς ρἰςΐαγε οἱ ἀθβαίῃ, ἴο νος ἢ (Π6 (πουρϊΐ 

νγ85 ἰοα ἴῃ νβ. Ὁ. ὍὥΤὴδ ἸλΆΡΟΓΥ Ὁ ΜΝ ΠΙΟ (Π]5 15 ἘΧΡΙΓΘΘΒΘα 15, ἃ5 

56 ΓᾺ] οὐ Εἰ 5 Πᾶνα 5θθη (Β]., Νο., τ., ΜΝ }Ὰ. ἀπά ΜΟΝ.), θογγοννθά 

ἴτοτη Ζε. 45: Ὁ, εσα ἃ ροϊάθῃ ον] [δα ο1] ἴο [Π6 ϑαθνδὴ [Δ Π1Ρ05. 

Ηετχο, μονγανεῦ, (Π6 ρσοϊάδη ον] ἰ5, ἢ (Παΐ τ] ἢ Π 655 οἱ ἱπλαροῦν 

σοπμπήοη ἴο {Π6 Οτδηΐ (ο΄. ῬΓ. 2511), τεργεβϑθηίθα ἃ5 μδηρίηρ ὈΥ ἃ 

ΘΠ] νοΓ σογά. ΘὍῆα σοτΓά ἰ5 βενεγαά, [ἢ6 Δ ΠΡ 4115, ([η6 θΟΝ] 15 Ὀσόκθη 

(οΥΓ πιογα 1 Π 6 γα }]}Ὺ ογαση64, [μ6 ορ]εοίίοη (Πδΐ ἃ ροϊάδῃ ον] σδηπηοΐ 

ΡῈ Ὀγόῖίθῃ, ἰ5 ψίτοσΐ ἔογςοθ), [ἢ 6 οΙ] ἰοϑί δηά [ῃ6 ᾿Ιρῃϊ ροθϑ ουΐ---ἃ 

δἰ δι] πὰ οὗ ἰῃ6 βυααάάδη αἰπβοϊαἰοη οἱ ἰΠ6 θοαγΥ δηα [Π6 δβοᾶρε οἵ 

(6 ϑριτῖῖ. Ῥγοόοραθὶν Οομείθίῃ ἀϑεα (15 ᾿πηᾶροσΥ ἢ Ροείὶς 

ἔγεθάοπι νι οιυΐ {ΠῚ ηἸκίηρ οἱ 5ρεοῖα] δρρὶιοαίοηβ οἱ ἀεία:]5, αὶ ἰΐ 

ἢδ5 Ὀδθη οἰμογνν θα ἢ ΠΪ5 σοπχπηδηΐαίοῦβ. ὙΤΠ6 ΤΑΓρΊ ΠῚ ΠΔΪΚ65 

(Π6 σἰἴνοσ σογά,ἴμ6 ἰοηρια; Π6 ρο θη ΟΝ], [ῃ6 με8α; Π) 6]. τα Κοϑ 

{Π6π|, Γεβρθοίνοῖγν, Π6 5οὰ] δηά {ΠῸ ἢδ844; Ηδυρί, [Π6 ϑρὶ πα] σο] πη 

δηα (86 Ὀτγαϊη.---ἀημά “6 «υαἰογ-Ἴα7 δὲ 5Παϊογεά αἱ {6 Σῥγίηρ)]. ΒΥ 

ΔηΟΙΠΟΓ σογηηοη ἤρμγα 16 ἰ5 Πκεηθα ἴο ἃ ἑουπίδίη (ο΄. Ρ8. 369). 

Τηδί ραγα ἰ5 πον οι ρίογεα. Ὅπαε ἱπαϊνίάα] ὈΟαΥ ἰ5 τάς ἴῃς 

νναίοΓ-Ἶα τ, ΒΌΓΟἢ ἃ5 ννοσηθη ἴῃ (6 Εδϑί 511} 186 ἴῃ συγυῖηρ Ὑγαΐου 

Ποπηα (ο΄. απ. 24:"- 1τ-. 45 Τὰ. γ15..19..20}. ψΏ6η [Π6 7 15 Ὀσόῖαη ἰἰ σδῃ 

ςοηϊΐαίη ἢ τηοΐδ ννδίθσ, δΔη4 50 ἴῃς [6 6η65.--- ΝΥ Ή}]6 (Π15 πηεδηΐηρ 



102 ἘΘΟΙΜΕΘΙΑΘΤῈΘ 

15 ΟἸθασ, βοῦῆα σοηϊθηά {ῃδἱ (Π6 ὈαςΚοεὶ ἀοο5 ποΐ τεργεβοηΐ (Π6 νῇοΪα 

Ροάν, Ὀυΐϊ βϑοτηξ 5ρεοΐα] οσραη, Π ε]., δίερ. δηα Ηδ. {πιηκ οἵ (ῃ6 Ὠδατγί. 

--ΤῊε τυἱοοὶ δγοκόη, αἱ {{ι6 εἰδίεγη)]. ΤῊΪ5 15 ἀποίμεσ δρρὶ!οδίίϊοη οἵ 

1Π6 βαιης ἤριγο. ΘοΠΊ6 νγν6}15 ἀγὰ πίε ὰἃρ ἢ ἃ 66] ἴο δϑϑίϑί ἴῃ 

, ἀγανηρ νναΐοσ. δοπηδί! πη65 [15 15. 5Π184}} ἃπΠ4 σδὴ θὲ ψογκεᾶα Ὀγ 

ὨδΔηα, ἃ5 (ῃδί βδβεὴ ἰο- αν δἱ “" [δε 5 ννε]]},᾽ πᾶσ Νδθ]ουϑ, ΟΓ οἢ 

οηβ οἱ (ῃ6 νψν 6} }15 αἱ Βϑεγβῆερα, ϑβοπηεί πηθ5 ἰαῦρα Ἐπουρἢ ἴο 6 

ψνΟΓΚΕα ὈΥ ἃ σ4Π16] ΟΥ̓ ἃ ἀοηκδαυ, {κα ἰπαΐ ριοίυγεα ἴῃ Βαγίοη᾽ 8 

Α Υεαγ᾽ς Ἡ]αμάεγίηρς τη Βιίδίε ]1.αηάς, Ὁ. 2ος. ΔΏδη (Π6 Π6Ε] ἰ5 

Ῥτγόκθη, ἴῃς νγαίθῦ σᾶῃ ἢῸ ἰοηρεῦ 6 ἀγάνῃ. ὙΤΠα “Ώ66]᾽" ἴῃ (Π]15 

ἸπῈ 15 ἃραίῃ ἃ ΙηθίαρῃοΥ ἴοσγ {πΠῸὶ ψνοϊα θοᾶγ. ϑοηηθ, ΠΟΎΨΈνΕῚ, 

ΓΛΆΚΕ ἃ 5Ρεςῖδὶ δρριοδίίοη οὗ {πῸ “ἐν ῃθο],᾽ 6]. ἀπ ὅ516ρ. τεραγά- 

ἴηρ ἃ ἃ5. βυῃθο  Ζίηρ (Π6 Ὀγοαίῃϊηρ ργοσθθθ. Ηδαρί {ΠἰΠ|κ5. (5 

“γα Κίηρ᾽ Γείεγθ ἴο ραγαϊγϑὶβ οἵ (ῃ6 πϑασί. ΑἹ] [Π6 ϑυγρο]β οἵ 

{ῃ6 νεῦβε ρἱσίαγε ἀθδίῃ ἃ5 σογηϊηρ 56 6η]γ---ἰἢς ἰδ Ρ 15 οσυβῃεα, 

[Π6 7817 5ῃαίίεγεα, οὔ π6 νοὶ] Ὀγσόκθϑη.---ἴ. 716 ἀπ, 5Παϊΐ γοίμ7Ή 

ἰο ἐμ φαγί α5 1! τυας, απ ἐμ ὸ ὁ ρίγι 5Παϊ] γείμγη ἰο Οοά τὐἶο ρανε 1]. 

Α5 Τορῖα Ββὴ ΕἸβαΖασ ἴῃ (Π6 εἰθενεηίῃ σδηΐυγυ 8Π6, ἰῃ τοάθγη 

{{πη65, Ρ] απχίγα 4η4 Δ ]ΠΔΘΌΟΘΓ πανα ποίρα, (Π15 15 ἃ ἀθβῃηϊα τοίογ- 

εηςα ἴἰο πη. 27. ΟὐοΠε θείῃ ροΐαγεθ ἀθαῖῃ ἃ5 ὑπάοϊηρ δὶ (Π6 

ογοαίϊνε δοΐ οἵ (ὐσοά ἢδα δοσοιηρ  5ηθα. διερίσιεα μο]α5 {Πᾶΐ ἴἢ6 

ἢγϑί οἰαιιδα σδηηοί σοηδ ἔσομαι Ο!,---ἴῃα ρδϑϑιπηδί,--ῖοσ μ6 Ὀε]ενεά 

[ῃ6 ΘρΙ ΓΙ οἱ ἃ τῆδῃ ἴο Ὀ6 ΠΟ τὩοΓα ἱπαπηογία! (μη (δαί οἵ ἃ Ὀδαϑί 

(3:"- 329); ἢ6 (Πεγοίογε δϑϑῖρῃβ 78 ἴο 2; 70 6 ἀδῆϊδβ ἴο 2 θδοδιιβα 

{πᾶὶ ψντῖῖογ 414 ποί ἰγοῦ]Ὲ ὨϊπΊ56 1 δρουΐ [ῃ6 ἀεαά, Ὀαΐ Γο]οϊςοα 

ἴῃ 1Ππὸ (ς}1 ρ΄. 1-ἰΣ χ115ὺ. Δ ἀ551ρη5 1 ἴο 4, (ὴς Οἰαξτ4 ρ]οσδαίογ. 

ΘΌΘΙ 8ῃ δηλ γϑῖ5 γα Κα5 ΠΟ δἰονναησο, πον ονου, ἴοσ ἰῃ6 πηοοάϑ οὗ 

Ὠυμηδη παΐυσε. Νὸ πιδηβ {ποιρῃϊ---οορϑοῖα!ν (ῃς (Πουρῃϊΐ οἱ 8Δῃ 

Οτθηί])----ἶθ ἃ5 οἰθαστουαΐ ἃ5 ϑιθρίγιοα σϑυρροθοεθ. ΟἿ ΤΥ Πᾶνα 

ἢΪ5. Ῥεϑϑιπηϊϑίῖς τηοοάβ ἴῃ ΜΏΙΟἢ ἢ6 απδϑίίοηβ ἡ ΠΕΙΠΕΓ ΔΗΥΡΟΟΥ 

Κηον5 ΠΟΙ ΠΟΥ ἃ Τηδη 5 5ρι γιὶ αἸογθ ἔγοιη ἃ Ὀδαϑί᾽5; 6 τῆδυ Πο]α 

{πΠᾶΐ πη 5 ΟΠΪΥ ροοά σοιη65 ἰγοῖὴ δη]ογίηρ [Π6 δα ηϑῃϊηθ οἱ [Π]5 

Ρἢγϑίςδὶ Ἵχιϑίδηςβ, Ὀσιθῖ ποιυρ 1ἰ "6, 8η4 511}, Ποϊάϊηρ ΟΠ οἰ ἢ 5 

ἴ4εα οἱ ἀοά (86ε 6.5., οἡ 9), νντῖτα “(6 βρι γι 514}} τείασγη ἰο αοά 

ΨΏΟ ρᾶνε ἰἰ.᾽ Ἐνεη ἃ ρεϑϑιπηϊδί πηδᾶν αυοία δοσρίαγα ψιπουΐ τεδά- 

ἴηρ ἰηἴο 1 411 (Π6 ΠΟΡΘ5 οἵ δῇ ορί[π|15ῖ. ΟΠ οί ἢ 5 ἰπουρὰϊ 15 ποῖ 

ουξ οὗ Παγπιοὴν ψἸ [Π6 Ἰαίεγ ἀονεϊορηηεηΐ οἱ ΟἽ. Τἀα15Π| οἡ 
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(15 ϑιθήεοιϊ (566 ϑομννα νυ, 1οδοη παοΐ; ἄθηι Τ᾽ οάο, το 5.).---ὃ8. Μαη- 
115) οὗ ναπμτ 65]. ΤΏ ὈοΟΙ σοποϊ65 ἢ {Π6 αἴτρα ἢ ΟΝ 

ἰῖϊ ορεπεᾶᾷ. Οομαο θ᾽ 5 σοποϊπάϊηρ βεπίθηςσε γεϊογαίεϑ ἢΪ5 ορεηϊηρ 

ἀεοϊαγαίϊΐοη. Ηδ 85, ἔγοτὴ ἢϊ5 ροϊηΐ οὗ νίενν, ργονβα ἢϊ5 (ἢθϑ]5 δῃὰ 

ΟΙοβθϑ ὈΥ τεϊζογαίηρ (ῃ6 5844 ννογάβ ἢ ἡ ΠΙ ἢ μα Ὀερδη: Αὐ 

ἐς ναμῖϊν.---ϑαλἶ Οοἠοίοι] ῖ5 ρσορϑΌϊγ δὴ ἰπμβογίίοη οἱ (πε ἰαΐβ 

δαϊΐοῦ, ῆο δα ἀβα ννϑβ. 9, το, δηα νῆο ῥζγαῖϑεβ Ομ βίῃ. 

111, Θ'ῖορ. δ ΣΊΓΑΓΙΥ 6 Π165 (Πε νβ., 85 ἢῈ ἄοεϑ ῃοβα ΨΏΊΟ 1}Ο]]ονν, ἴο Ὁ. 

ΤΠ6 Δρρσγοργίδίθπεϑβ οἱ {πε ννῇοϊε ράββᾶρε, ἢ ἴῃς ἐχοθρίίοη οὗ 110 

ἃπα 1215 ἴο Ο.᾽5 [πουρῆϊ, ἰα ἴοο ἐν ἀδηΐ ἴο πδεὰ ἀεδιηοηβίσγδἝοηῃ.---2. ΡὉπ], 

ΡΤΟΡΑΡΙΥ Ὁ Ν ἰβ ἴο 6 βυρρ!ίεά, οὐ ΒΗΒ. 4248.--- νοῦ ὍλΥ ὩΣ 2 5], 

ΟἹ 500 ἢ τῃοίογῖοδὶ 86 οἵ πυροῦ, οὐ. (65.Κ: δὃ1345.--ῦῆ νὸν Ὧν 50], οἡ 

{Π6 ἔογπ οὗ ἐχργθβϑβίοη, οὖ. Κῦ. ὃ414ᾳ. 

8. ἸΝὉ 91, ΝΊρῃ., οὐ. ΒΏΒ. 570Δ.---- 22] ἰβ ἴο θὲ ἴδίκδῃ ἢ ἸκῸ) 85 

δος. οἵ τηδίογίδὶ (50 ΝΥ 114.}, ποῖ ἢ ὙΡὴ (Η4.).---)2»5], τῃε πηϊβία κα 

ἴη {πε δοςεηῖ οὗ [15 ννοτγαὰ ἴῃ ἴΠ6 οἱ άθσ ρῥγϊηϊεα ΒΊΡ]65, ἴο ψ ]οἢ Π εὶ. σδ] δὰ 

δἰ(εητίοη, ἢᾶ5 θθθη οοτγροοΐϊθα ἴῃ ἴῃς ἰοχίβ οἱ Βδοῖ, Καὶ τ] (Ὀ Γνογ), δηὰ 

ΟἸἰπδρυγρ.---ο 1], οὐ. οἡ 15.--ο δ ]ξείοοο, τύ. Κό. 8230 ΚΥ δπηὰ 3378. 

- τ᾽ ΟΡ], οὐ. ὧν ΟΡ, ΕΖ. 612 Ἐπι, 43 817,--νγ}}, οἡ ἴῃ τοοῖ, 866 

ἃῦονε οἡ 233,3, Τα τοοῖ 15 ΠῚ, 1566] ΠΟΙ 85 ἃ ΒΥ που οὗ δ. ΤΠΕΝ 

ἢδ5 σδυβεα σοῦ ]6. τ. τοραγάδβα 1 ἃ5. δὴ οὔ ποργδρῇῃϊς δα οη ϑυοῖ 

ἃ5 ἴῃ σεγίδίη οᾶ565 15 Του πα ἴῃ Ατδρὶς, (σο5.Κ: (δ755) νου] επηοπα ἴο 

γΠ) (ΞΕ 5), ψἘΠῸ ΒίοκΚ. δπά δῖε. ψουἹά εἸηεπάὰ ἴο δῆ, Οπε οἵ 

{Πε586 ἐπ ἀδίίοηβ ρρεᾶγβ ἴο ΡῈ πδϑοδϑβᾶσυ. 1{ Ψ}}} θὲ ποίϊςβα τηδὲ ἴῃ 

Ὀοΐῃ [Π6 σοπα ]οη8] βεηΐθηςαβ ἴῃ 1ἢ15 νβ. [πε ἱπιρογῇ. 15 ει ρ] ουεά ἴῃ Ροίῃ 

ΡΓοίδϑίβ πα δροάοβίβ. ΤΠ] ροϊηΐβ ἴο γΠν γδαίῃπεγ (ῃδπ ΝῊ 85 ἴπε {τὰ 

ταδαϊηρ οὗ (πε πᾶ] ννογσά. 26]. ποῖδβ πδΐ ἴῃ [Π6 βαγι θοῦ Ἰδηραάαρα συ ἢ 

σοπαϊίοηβ ου]α ἤᾶνε ἐπ ρ]ογεά [Π6 ρεογίοοϊ ἰπ Ὀοίἢ οἰδιβεβ, οὐ Ὁτ. δ12. 

-- 4. 57], (Π15 ραγί. ἂἀπα πιδῚ ἜἼχργαββ ἴΠ6 σοΠ ΕἸ ΠΪΠΥ οὗ {πες δοίίοη Ξξ "ἢ 

ψῆῸ ΒΑΡ [ᾺΔ}Ὺ νναίο μας)... “Πα ψῆο Βδρίταλ}}ν Ἰοοκβ.᾽"---δ. Ὑν9] 

Ὀερπ5 ἃ σογτεϊίϊνε βεπίεποα 85 ἰη 76. τοῦ !, οὐ. Κ. δ2γ)1{. ὦ πὰ ῷ γτεδὰ 
ἜΦΚΣ, Βαϊ τηδί 5 δνιἀθηΥ 84. πικἰϑίακο. ιν Ὁ 1022 ὉΛΏΥ99)] ἰβ δῃ 
ΔΡΌτγεν θα σοπιρδγίβοη Ξε “85 ἴμπου γί ἱρῃογδηΐ οὗ ἴῃς ἔογιηδίϊοη οἵ {ΠῸ 

Ὀοη65 ἴπ {ῃ6 ψο,᾽ εἴς. Εὸγ ἃ ΠΥ Ἐχργοβϑεα σοϊηρδγίβοη, 5εεὲ ὮὨέί. 

223.---ον 0], ἴῃ 186 βθῆβα οἵ Ρτερηδηΐ νοπιδη, ΟσΟῸΓ5. ΠΟ ΠΘΓΕ αἾἶ56 ἴῃ 

ΒΗ. τ[πουρῇ ἔουπα οησα ἴῃ ἴπΠ6 ΜΊβῃηδ (Υ ϑαγιοί, τ6.}). Αϑββϑγγίδη μαά 

1π6 ϑᾶπιαὲ ὑβᾶρε, ἴπιι5 “’ 7 5ίαγ κίηια τπαϊ ἴτε “ἸΘΉΑΓ πκΚ ἃ ῥγερηῃδηΐ 

ννοιηδη ̓ (ζ΄. Ἡδυρί, Ν᾿ ἱριγοά Ερος, Ρ. τ20, ἴπ6 117, ναγίαπι). [1π 1,8 {1η 

Ρίοπα ννἃ5 ϑουηεί 65 564 1 ἴΠ6 5816 56η56, 566 ΟΥὐἱά, Ἡ εἰαηι. χ, 465. 

ΖΔΡ., ἴον πιείγί δ] γοαβοηβ, νγου ]α ογαβα {Π6 ϑνΟσα 85 ἃ ρ]οβϑ.----Γ ...Ο. »Ὲ}], 

ποίε (Π6 ἀε]Ἰσαῖα 56 οὗ {π6 ρᾶτγί. δἀπὰ ἱπιρεγί. Ξε 5 ἴοι σοπ ΠΟ ΒΙΥ 
ἀοβί ποί Κποὺν ... 50 βου τηᾶγεβὶ ποῖ Κηον,."" ---Ὁ 2 .}5], 40 Μ55. δπά 
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ΖΦ τεδὰ Ὁ" Ὲ’ῦ2, Ὀυϊ {παῖ ἰ5 δπ εἴτοσγ.---ῦ ΓΝ ΠΟ ὝΦΝ] τοπιη 45. οπα 

οἵ Απι. 35, θὰϊ 1π6 σοπίεχὲ βῆονβ ἴπαΐ {πὸ ἱπουρῇξ ἰβ ποῖ 80 ββεπεγαὶ ἃ8 
τμδἱ οὗ ΑἸπιοβ.---ῦ. Ἃ.33] ἰ5 ποί υβεὰά ψ ἢ 2» 85 Κη. πουρῇῃϊ ροθΏς!ν ἴο 

ἱποϊαάς 4}} {ἰπι6, θυ Βρυγαῖνε!γ ἔοσ γουΐῃ.---2}»5}}, ποῖ 2 222, 85 βοιὴβ 

Μ55. οὗ ὦ. Ο. ἀοεβ ποῖ δάνϊϑε νογκίηρ “πη ὄνεηΐηρ,᾽" ἴοσ [μὲ ννᾶϑ 
τοϑίϊηρ- της (ο΄. Ρ5. 1043), Ὀυϊ γαῖμογ “111 ἀνεηΐηρ,᾽᾽ ο΄. 70 439.---- 2], 

ζ΄. ἴμε υδε οἵ 18 νεγ ἴῃ 7. (ΟΥ̓ αἰβο Ἴγ ηἼ ὉΝ ἴῃ 705. τοῦ.--τῦὶ "5}ΞΞ 

“ΜΨὨΪΓΟἢ οἱ ἵννο᾽" οὐ πιογε---ἃ ἰδΐβ υϑᾶρὲ σοηδηδά ἴο Ο. (25 ΟὨΪγΥ 6965 

115. νβ.), σύ. ΒΒ. 328.---ἴ Ἰν 575], οὐ {Π15 αἰβ) ποῦνε αυοβίίοη, οὕ. 

Κό. δ2790. Ηζᾷ., ἴογ πιείγὶςδὶ γθᾶβοηβ, Ἔεγαϑεϑ ἴῃ6 ΨΟΥΩ5 ἃ5 ἃ ροββ. [1ἰ 

ἦβ ΕΓ ἃ ἰοπιρίϊπρ οἰηθπηαδίίοῃ.----ἼΠΝ 2] ΟσΟΌΣΒ ΟὨΪΥ ἴῃ ἰαΐθ ῬΟΟΚΒ, ἃ5 

15. 6ς 5 2 (ἢ. 5,3 ΕΖγ. 254. 3" 620 Νᾳ. γδ6, [11 15 Δη ΑΥΔΠΊΔ15Πη), Οσσιγγίην 

ἴῃ Πη. 255,  οἡ ὅπη. 135 ἀπά οἡ 700 3158. 
77. ΡΥΓΌ] ἰ8. υϑεα οὗ τηδίεγία] βυ ρϑίδποαβ {Κὸ μόποὺ (Τὺ. 14}. ῬΥ. 2412) 

8Δη4 (πο Βρυτγαίίνεὶν ἃ5 ἤθγα δηὰ 5:1, ΠΟΥ ἰΐ 15 ΔρΡρ] δα ἴο 5|66ρ.-- 

ὝΝ], ποῖ {πε “Πρ οἱ 116 8. Κη. με]ά, θὰϊ {Π6 ογάϊπαγν ᾿ίρῆϊ οὗ ἀδγυ. 

ΎΠε εἐχργαβϑϑίοη 18 δἰηγοϑδί Ἰἀδης 8] ἢ ἡδὺ γὰρ τὸ φῶς (Εὐτὶρ 465, 

Τρλῖρ. ἦπ Αἰρμῖς, τ210).-ττϑ)} Ὁ], Ὁ 15. Πεσὲ (85 ἰῇ 1 8. 167) ροϊηϊεὰ ψΠῈ 

-Ξ- ἃ5 [ποι ρἢ "ὶ τεςεῖνεα Πρ Ἔβἢ ἔογία ἱτηρ]]οϊζαχα, θυ τη απ. 36 δηά Ρυ. 

1Οὔδ 1ἰ 15 ροϊηΐθα νἱ ἢ τ, τύ. Βδεσ, Ρ. 68.---ὃ. "5] 15 ποῖ βογὰ ἴο ΡῈ ἼἿοῃ- 

βίγυοα ψ 1 ὮΝ, 85 ἴῃ 312 δηά 81:5, Βυΐ 15 Ξξ “1ογ,᾽ δπὰ ρῖνεβ [6 γϑβᾶϑοῃ ἴοσ 

ἴμε ῥγεσδαϊηρ βἰαίεπιεηΐ (30 ΗΙϊ. ἀπά ) 6].).--ττϑ΄ 3], δὴ δᾶν. ὅ66 οἡ 

τ16 αηὰ ο΄. Κα. δ218ε.---ἰοῦ -Ὁ2], Πεὶ. ΠΟΠΊΡᾶΓΟ5 {πΠ6 Ἔχργαββϑίοη Ν ΠΟΙ ἸΝ2Ὸ 

ΞΞ- “ἔγοῖὴ ἴῃ ρῥγαεβϑεπί Ἄνθη ἴο ἴῃ6 ἑυΐϊυτε᾽ (ϑαηλοάγίη, 274), υϑ6α ἴον 1ῃ6 

τότ τγεχυθηξ ΝὩὉ ὌΠρὉ.---ϑ. ὍΠ2]ΞΞ “σἤόοβθη ομδ,᾽" Γερ ΑΥν υβ6α ἴογ 
ἃ γουηρ πιδη ἰπ {πε ῥγίτηα οἵ πιδημοοά, οὕ. ΒΗ. το40.---ρν 7, ἃ Ἰαΐα 
ἴογπι νος οσουγα Ὀὰΐ ἴἤγοα {ἰπη65 ἴῃ ΒΗ., ογα, ἰῇ νβ. το, δῃὰ ἴῃ Ρϑ5. 

110. 1 ΟσοιΓϑ 4150 βενογαὶ {1π|65 ἴῃ πε Ταϊπι., οὐ. 74. 780. Αοςοοτγά- 

ἴηρ ἴο 115 εἰγυλοϊοσυ 1ἴ 5που]α πηεδη “ΟΠ μοοα;,᾽ Ὀυΐζ [ἴ ἰ5 Οἰδαυ Υ ΘΓ 

δ ]ογθὰ οὗ πε ἴἰπῈ οὗ 16 σ4]|16ὰ Ὅλ2, δπα δοςογαϊηρ)ν Ξε ““γουίῃ.᾽" 

--Ἴοο Ἴ2.0.], Ὁ ε]. οὔβεγνεβ παῖ 125 3.0) ψου]ά ἤᾶνε δχργεββθα [ῃ6 
{πουρῃῖ. Τῆς ρ]εοπαϑῖὶς ὄχργεββίοη 186 ἃ ϑρῃ οἱ ἰδΐβῃββϑ.---Υ 2], 

ἴογ [Π6 οὐαϊηαγΥ Ὁ Π2. Τῇα εἐπαϊηρ ΤΥ 15 ἰουπα ἴῃ ΒΗ. οηἱγν μεσ 

ΔΠα ἰὴ 12. Ηδ5 ἰΐ ποίΐ Ὀδεὴ δρρτοχίπηαϊεα ἴἰο ἴπΠ6 ΑΥδπι. ΓΛ τ 

“γουτῃ᾽" (σ΄. Τλαϊτηδη, Αγαρι.-Ν σποῦν. Ἡγογίεγθμοι, 400)0}0 Ῥογμδρϑ 1 

βΒῃουὰ μὲ ροϊπίβα ΓΙ ΥΠ2.----Ἴ25], ([ῃῈ ΡΊ6] ἰ5 ποῖ ὑποοπηπηιοη, οὖ Ρ8. 

1311.-- Ν 52], [Π6 ΟΥ. δηά βοίης τοὸ Μϑ5. γεδὰ πνο3. [1ἰ 15 ἀἸου 

ἴο ἀδείας Ὀεΐνγεεη {πὸ ἵννο τοδάϊηρβ. ΠΝ ΟσΟΌΓΒ ἰη 69, ἀπά 1ἴ πηδὺ Ὀ6 

δύρυεά νι ἢ ΟἾη5. ἰΠπδαΐ 1 μὰ5 Ὀδθη σμδηρεά ἴο ἃ ρ΄ υγαὶ Πογα ἴο πᾶ κα 

ἰϊ σοηΐογια ἴο 5, Οη {πε οἴποσ παπᾶ, [Π6 ρ]υγαὶ οσουτϑ ἰῃ ΓΙ. 2:4 δηά 

θη. 115, Δη6 1ξ τηδγ θὲ ἀγριιεα νυ ἢ Επαγ. [Πδϊ [Πδἴ ννὰβ {Π6 οτἱρίηδὶ τεδαϊηρ, 

Ὀδοδιιθα ΠΝ 15 50 πδίιγα (μδΐ, ἢ (δἰ δα βίοοα ἴποσο, πὸ οπὸ νοι] 

Βανε ἐμβουρῃϊ οἵ σπαπρὶπηρ 1. 
10. Ὁ»3], 566 Ὃἢ 1!8.-ιρ]), μογε ποΐ δἰῃῖςαὶ, θὰϊ ρηγϑίςαὶ δν1], Πθῆς6 
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“ὙΛΙΞΕΓΥ ̓ἢ ΟΣ ““ψτεϊοῃοάηο55.᾿ --ρΥ τ}, ποὶ 85 Κη. δηὰ ΗΠ. μοὶ ἔτοιῃ 
πὸ, ἀαννη (ο΄. ΓΦ Ξε “τηογηϊηρ,᾽ 5. 11οὐ), θυΐϊ ἃ ΝΗ. νοτγά, ἔγομι ὙΔ9» 

“6 ὈΪδοκκ.᾽" δϑυσςῇ ἃ τοοῖ ὁσουγϑ ἴῃ [00 3089 Δηἀ ἴῃ Β5. 2516. [1ἴ ΟσΟῸΓ5 

ἴῃ ἴτε ΤΑ]πι. (τύ. 8. 1551), ἴῃ ὅυῖ. ψ τ πὸ πηεδηὶπρ' Ξε “Π04],᾿ δηὰ ἴῃ 

Α5. 85 ξῶγιε τε “Ἵοοδὶ." ὙΤΐβ νίανν 18 ῬγορδΌ]. ταργεβθηίθα ὃν ὦ, 'ῷ, 
ΖΦ, νναβ μοϊὰ Ὀγν Βδ., Κδϑῆρδπι, αηὰ ΑἘΕ᾿., ἀπηα δπλοηρ γεσεηΐ ἱπίθγργεΐογβ 

δ ὉΡΠ6Ια Ὀγ ΟΑἰηβ., θεὶ., Υε., Ευτ., ΜΝ 14., Ηᾶ. ἀηὰ ΜῸΟΝ. γυπῦ ου 

{815 νίονν Ξε ““ἴπια οὗ Ὀ]δοῖς Παϊγ,᾽᾿ 85 ορροββὰ ἴο 3), “(Πεὲ {ἰπι6 οὗ σταᾶὺ 

Πδίγ᾽ οἵ “οἱ αρϑ.᾿ ΝΑ. σοταράᾶγαβ (μ6 Ατσ. ζάγί τε “γουίῃ,᾽ ἴῃ ψ Ὡς ἢ 
{με 1αϑὲ ἴννο τδα]ς8]5 ἃγθ γενεγββα.--ο 2 Π], οὕ. οὐ. τ". 

121, ὍΝ 2], ΤΔῊΥ ἰητογργοίογβ----Κη., ΗΙϊ., Οἰπ5., Π6]., Ρ]. δηὰ Κ υ.--- 

μο]ά 115 ἴο θὲ ἃ 9. ηια]οδίαἰδ {πὸ Ὀνπον, οὐϑτρ, εἰς. ὙΠῸ Νεγϑίοηβ γοδά 

ἢϊ 85 βίη. δηὰ Βδεῖ, Ευγ., (65. Κ' (8124) δημὰ δίερ. 50 τϑδά ἱΐ, «που ρῇ 

τ. δἂπαὰ Οἰη8. 51} Κεαρ ἴπε Ρ]. ἴῃ {πεῖν εαὐϊοη5 οὗ {πΠ6 ἰαχὶ. ὍΠε βίηρ. 

15. ἴο Ὀ6 ῥγεΐεσσγεα. Οτ., ῇο 15 [ο]]οννεὰ Ὀγ Βίςοκ., (με. δῃὰ Ἡδιυρί, 

δ ηα5 ἽΝΣ ἴο 2 ΞΞ “"οἰβίθση,᾽᾽ δηὰ ὈΥ ςσοιηραγίβοη ἢ ῬΥ. 55 

1Δ|Κ65 1 ἴο γεΐεγ ἴο οπμδβ 6. Οἡ {ἢ]5 νίενν {πε Ἔχῃογίδίοη 15 “ο ποῖ 

πορίθοϊ (ΠΥ αν} νε. ὙὍΎΠπ6 οἰποηααίίζοη, πούνενεγ, τοδα5 Ἰηΐο [ῃς 

ὈοΟΚ ἃ ἰονεῦ ποίς, αν άβοη μᾶ5 οὐβεγνεα (Ἐεοὶ. ἴθ ΕἘΒ.), (ἢδῃ δὴν 

ΠΟ τΠ6 ῬοΟΟΙΚ ἴουσῆθβ. Τὴ ομα ρᾶββᾶρα (95) ψ ὈΪΟΙ 5θοτη5 ἴο σοη- 

ἰγδά:ςι Πανὶ βοὴ νον, ννὰ5 ᾿πθυσησεα Ὀν ἴῃῈ Βαρυ)Ἱοηΐδη ερὶς. Οτ.ἕἦἥδβ 

ΠΘΟΥῪ ἀοο5 ποΐ σοπηπηθηα [ἴ56 ]Γ. 

2. εὐ ὐν Ὑ], σ΄. κὸν, Ῥτ, 8:5, ὙΠῸ ρῆγαβθθ οὗ Ὁ. Ῥογάοιβ οὔ {π6 
Ἰάϊοπι οἵ ἴ1ῃ6 Μίβῃπα, ο΄. νον Ψ, Βενακοιδ, 35. ΟΥ̓. Κῦ. 8387 ο.---8. γ»] 

ΞΘ “σΘ1}0}16,᾽᾽ “508 Κα,᾽ οσσυγα θαΐ ἔνιςα Ὀδϑίάς (Π]5 ἰῃ ΒΗ., Ἐδβι. 59 δῃά 

ΗΡ. 27. Τί οσουγβ ἐγεα θην ἴῃ Ατδηι., οὐ. θη. 5} 65, Εογ Τδϊτηπαϊς 

τοίθγθηςθθ, 866 78. 38848.--γ"ΓΠ], οὐ. οα γ15.-ττοῦ3}, ἃ ρυτε Ατδηι. 
ῬΟΓΑ οσουγτίηρ ΠΟΥ ΒΕΓ εἶβα ἰη ΒΗ. Τὶ 15 ἰουηᾶ ἴῃ ἴῃε Μίβῃπηδα (Βοίαϊ, 

95), ἰπ {πε Ατγᾶπῃ. οἵ ΕΖγ. 433. ἢ ςὅ,͵ ἘῸΓ Ταὶς τεΐθγεποθϑ, 566 8. 

15σῆη. (Οὔ. αἴ5ϑο 5. Α. Οοοῖκ, Οἷος. οἵ ἄγαρε. 1 π|ϑδογῦ., Ὁ. 29, δπά 6. Α. 

Οοοκο, Νογίμ 5ε»:. 1πδον., Ὁ. 335.--ο Ὁ »Ὸ1, ΒΊοΚ. δπά ϑ5ῖορ. ογαϑαὲ 1 }- 

οὔϊ 5υθηςοϊεηῖ γοαϑοη. ὍΠε ΡΙ6] ὀσουζϑ ΟὨΪν πόσο, θυΐ Ί ἢ δὴ ᾿πίγαηβιονα 

ἴοτοθ, τ΄. (65.Κ: ὃ 5 21κ.---4, 50.052], ἴῃς ἴῃ. ἢ 3, 5 ἴα κα Ὀγ Οἰη5. πὰ 

νντ. 85 ἰεπηροσαδὶ, θυΐ Κῦ. (8434) τεραγάς 1ἴἴ ἃ5 σα 58]. ΕἸΓΠΕΙ ρῖνοβ ἃ 

οοά πηρδηίηρ.---Ὁ7.}, ἃ ἰυϑϑῖνα ἔογπὶ ψἱπουΐϊ ἃ ᾿υβδῖνα ἴογοθ, οἵ. 

6ε5.Κ- 8 γγι.---ῦ05], Ὁ. 15. [επηρογα] τε “αἱ {πῸ {{π|ὸ οὗ ἐπε Ὀἱγά᾽5 νοῖςς,᾽ 

οἵ. Κὸ. 8.3311.--- ἌΡΧΠ], 16 ραγίϊουαῦ ἔοσ {πΠ6 σεπεγαὶ, οὐ. Κὅ. ὃς 4.--- 

Ὕση ΓῺ}, ΡτοΡ Δ ΌΪΥ τ[ῃς ““ποίεβ οὗ βϑοηρ.᾽ ΕῸΓ ΠΊΔΠΥ ΘΧΔΙΊΡΙ65 οὗ [Π6 

βρυγαῖνε υ865 οὗ 13 ἀπ Γ2, 5ε6 (ἐὐ6β.Κ' δι 2ὃν δηά Κῦ. ὃ 2οότη.---δ. 3,2}] 

5 ἃ πουῃ, (΄. τ 8. 161 (80 Ὀ6].).--τοῦν 3}, (ΠῈ Ρ]. ἰβ ἀπεχρεοίεά, Κη. τὸ - 

βατάεα ᾿ΐ 85 δΔῃ ἘΧχϑΠ0]Ὲ οἱ {πὸ δἀ56 ἢ  ]οἢ [ῃ6 ΗδΌ. ρᾶ5565 ἔτοπι 

{π6 βίηρ. ἴο {1π6 Ὁ]. Ὦτ. ἂἃπά ΜΌΝ. βυρροβὶ {μα {πῈ 5 ἰ5 ἃ αἰτορταρῇ οὗ 

{πὲ [ο]] νης 1 στ ἃ ῥγόῦδθ]α οχρ]δηδίίϊοη.--- ΠΤ ΠΥ], (15 πουπ 15 τὰ- 

αυρ!ϊεαῖεα ἔτομῃ πε βίειη σπ. Τα [ογπηδίϊοη 18 5: 1}, ἴο ὈΛΟΡΟΣ Ξξ 
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ΕΥ̓ 6}165. γδρσῦ τὸ Βαβκείβ, Οὐ τῶτ τε ρα] πι- γᾶ Π 65, ὈΦΡῸΡ Ξξξε 9. 8165.-- 

ἼΝ)5], ἴπ6 βἴδθιη γὲν): “ γε)εςί,᾽ ἀοεβ ποῖ, ἴῃ {πεῸ ορίπίοῃ οὗ πιοβῖ 1η- 

(ογργείεγβ, ρῖνε ἃ βαιϑίδοίογυ πιδραηίηρ. ΚΙ. γεραγάβὰ {Πε Νὶ 8ἃ5 φυϊεβεθηΐῖ 

(Ξεε Βδεγ, Ρ. 69). 26]. μεὶὰ ἴ ἴω θὲ δὴ οὔίποργαρῃϊς νϑγίδίϊίομ ἴοσ 

Υ2,, ἃ53 ὌΝ ἰ5 ἴογ Γ ἰη Ηο. το" δηὰ δν" ἴοσ δι Ῥχσ. 1.332, δηά ἴῃ (ἢ ϊ5 

ἢ ἰ5 [οἱ]ον θα Ὀγ Οες5.Κ- 8735 8Ἃἠηα ΒΏΒ., δόξα. Ὦτ. νου]Ἱὰ ςοτγτεοί {πὸ 

τεδαϊηρ ἴο 7)»..--.32)0}, Κη. σοπηεδςοίθα ψ ἢ τῃς Ατ. μαραδθα, “ ἴο Ὀτγοδίῃο," 

Π ε]. δπὰ Νν1ὰ., ἐο] ον ίηρ ἰμς Τα ὶπι., ἢ τ[ῃ6 ΑΥ. μπαραδαίϊξεεαρμί ἡοριογὶς, 

ΟΥ δΐρ; Μοοῖς (ΤἸ8Β1.,., Χ, 64) εοηπεοῖβ ἢ Ατ. μαρὺ, ἃ “Κὶπὰα οἵ 

το] οη,᾿" Ὀυϊ πιοβί ἰπιογργείεγθ ἴα κα ἰἴ [ῸΓ ργαϑϑῃΟΡΟΥ, 85 ἴῃ 15. 4033.--- 

Ὀ5ΓΌΝ], 288 Μ95. τοδά ὅϑσον, Οὗ Ὁγτ.-  Γ], ϑοῖηθ οτηθηάαδίίοη ἰβ 

ΠΕσεββΆΓΥ. Τῇδ μηροὶ ἰδ ἴο ἔο!]ονν 1ἴπῸ6 Νογβίοηβ, δηα τηδκε ἰΐ ἃ 

Ηορμδδὶ, 85 ΒΒ. (ρΡ. 8390), τγ. ἃηὰ ΜῸΝ. ἀο. Τῆϊβ 85 Ὀδθη ἄοπα 

ἂρονε. Μοοτγζε οβ]εςῖβ ἴῃδὶ ὑ ἴῃ ΒΗ. ἰ5 αἰνίδὺβ υβ864 οἱ πιακίηρ οον- 

Θηδηΐ5 οὐ υἠππιεηίβ ἱπεεςοίυδὶ, πα πανεσ, ῃ ἃ ρἢγϑῖςδὶ βοηβθ; ἢε νου] 

Δοςογαϊηρῆν ἔο ϊονν ΓΑ πα ἴδϊαε 11 ἔτοπι (ηε τοοΐ ὅἼ. [ἢ ἃ ἰαΐθ νυυϊίοσ, ὑκὸ 

Ο., Βονίενεγ, δῦ! εγ υϑᾶρσα πΊᾶΥ ἤᾶνε Ὀθδη ν]ο]δίεα.-- 252 Ν 57 ΞΞ ““σδρεσ- 

ὈεΓΓΥ,᾿ [με ϑίησ. οὗ ΓΝ, ΜΏΙΟΠ Τσουγβ ἰπ ἴπ6 Μίβῃηδ δπὰ Ταϊπλυα 

(ϑες ε.ρ., Μα'αϑδεγοίμ, 45. 850 Μοογε, [8Β1,., Χ, ἐς ἢ. δμὰ 74. 5Ὁ. ἔογ 

ἃ ἀεδογίρίίοη οἵ ἴῃς ἔγυϊι, βεα Μόοογε. ϑείζ. ἀπά Ηδ. ροϊηΐ “23 Ν 

“Ῥοογ᾽ δηά υπάεογβίδπα ἰΐ ἃ5 δὴ ἐρι!{πεῖϊ οἱ 05. γββ., ἢ [Π6 ΡΟβϑῖθ] 6 

δχοθρίίοη οὗ Σ, ὦ, βυρροτί “᾿δρεγ-θεγγυ."-- το Γ2], οὐ. ϑαηπλοάνγίη, 

108, ΨΏΘΓΕ ἃ ΠΟΠΊΘΙΟΓΥ 15 ΠΡ ΓΣ δηὰ ἀαγ μί- μι], Οὐτγαπ, 418.--- 

Ὁ ἼΡ᾽ ὍΣ] της ὈῈ πιεῃ 85 ἴῃ ΑἸ]. 5'δ, ΟΥ ΨΟΙΊΘΠ 8ἃ5 ἴῃ 6. 1530.--- 

6. Ν᾿ ἀν ὙὉ}, οὐ. ὁπ 1 2).--- Π.], 186 Κὶὶ τ “Βα ρυΐ ἔδγ ἄνναγ." ---ῦτον, [Π6 

Οτ.-Ξ ““ἴἋἴο εἷοβε Ὁρ,᾿ ογ “Ὀ1ηα,᾽᾽ πειῖμεγ οὗ ψῃ]Ο ἢ ρῖνεβ ἃ δι ἰβίδοίογυ 

τηεαηίησ. ὦ, Κα, Ἡ, Σ, τεδά 7.2",  ῃ] ἢ ἰβ δἀορίςα Ὀγ (68., Εν., Εὐυγ., 

5ῖ65., Πα. δηὰ ΜΟΝ., δῃὰ ἢδ85 θδεη δάορίβα ἴῃ ἴΠ6 γεπαογίηρ ρίνθη 
ἀΌονο.--- γον, δος. ἴο Πε]., ἃ πιεϊδρ  ϑίῖς ἔογηῃ οἵ ἴπε ἱπιρογῖ. οὗ γγΞΞ 

“Ῥγεδῖ᾽" (τ΄. 0 65.Κ' ξξόγᾳ, 6γι ἀπά ΒΏΒ. 9540). δίερ., νη 4. ἀπὰ ΜῸΝ. 

δ] Πα ἴο ΣΥΔΠγ.--- 5], 18Πε νεῦὺ Ψψογὰ ιιϑεά ἴῃ Ζο. 4: 5. Οἷἶπμβ. δηὰ Ζᾶ. 

νου ά τπιᾶκα ἰἴ πηθϑη ουπίαϊπ (οὐ. [2 705. 1519 [. 118, ἀπ ὃ) (Οἱ. 4:3), 
αὶ Ἰαίεγ ἰηἰογργείεσ ἤᾶνα γῖρ Ὺ το)εςῖθα [ῃ15.--- 12], ἃ ἔθη. βίπρ., ΜΙ ἢ 

ΡΙ. ἴῃ δ.τ, ο΄. Κα. ξ2521κ.---».}}}ΞΞ “ἃ ἔουηίαϊη ορεπεα ἴῃ {πε ἀδβεγι" ---ἃ 

ΤΑΓΘ ΜΟΓΑ οὁσουγείηρ, θ651465 ἰὴ ΒΗ., οἡἱΪγῪ ἴῃ 15. 357 πὰ 4019, Τὶ 15 ἔουπα 

4150 ἰπ 7.ΑἊστ., οὖύ. 74. 7258.--. 2], ἃ υββϑῖνα ἔογπ), δοσογάϊῃρ ἴο 

Πε]. ἴι 15 βυϊεὰ ἴο Ὁ Ἴν ἪΡ οὗ νβ. 6 85 ἃ βιιυ) υποῖϊνε, δοοογάϊηρ ἴο 
( ε5.Κ- δϑιόοοῖκ ἂπὰ Κῦ. δφόόι ἰξ ἀοεβ ποῖ αἰ Πεγ ἴῃ ἔοσοε ἔγοπι ἴΠ6 ογα ΠΔΓΥ 
ἰτηροτί.--- ΠΥ] Ξπ Ὁ) οὐ πο), οὕ. απ. 27 15. 425 70 33".---ῶὔν .....Ψ Ὁ»] ἰπ 
ἰαῖα νυ πηρ γα υϑ64 ἱΠ ογο μδηροδῦὶγ. 8. 6 ἔΓη5η6α δὴ ΘΧΔΠΊΡ]6 οἵ 

(ῃΐ5 αἷἰϑο. 8. Ὁ 5327], οὐ. οὐ 1τ3.---ρῦπρτ ὍΝ] βοπχὲ ψου]ά δπγοπά 

ἴο ΓΟπΡ ΠῊΌΝ δἴεσ 757, θὰ ῥγόρδῦϊυ {πᾶὶ ρᾶββαψε 5ῃοι]ὰ θὲ ἐπιεπάεά 
ἴο ἰηΐ58.ἁ Οπ ΠΟΠΡ, 566 οἡ 1]. 
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125-13.--ΟῸἊἼ]}ἼὀΙἶδίβ οὐϊζοσ᾽ 5 ργαΐββα οὗ Οομοίεϊῃ, δηά οὗ Ἡθῦσγεον Ὗ ἰβάοῃ,, 
ἴο ψὨΐοΩ 15 δΔἀἀεά 6 ΟΠ 45145 1ἰΔ5ἰ ρ]οββ (12:2. .3).Ψ 

129. Απὰά δεδῖάος ἐμαί Οοὐοίοίν τὐας τὐΐδο, 6 5Π| ἰαμρλξ {πὸ ῥέορὶς 

κηοιυϊεάρο, απὰ ἰεςἰοα απὰ ἐχαντηϊηδα αγηὦ ἀγγαηρεά ἸπαΉγ ῥγουεγδς. 10, Οοἶε- 

ἰεἰμ δορὶ ἰο μηπά ῥίοαδαηέ τυογάς, διέ ἴδ ωὐγοίς εῤγίρῥ εν τυογάς οἵἩ ἱγιδι. 

" Τῆμε τυογάς οἵ ἐ.6 τυΐδε αγὸ α5 ροαάς, απά α5 ἀγίυοη πατὶς αγε ἰμ6 τιδηιδοῦς 

οἵ εοἰϊοοίίοηδ; ἐμογν αγὸ ρίνοη ὃν οἠ6 σμερῥμογά. 13, Απά δεδίάδς5 ἰμόδε, 

50Ή,, δὲ τυαγηφ. ΟΥἨ τιακήηπρ νιαην δοοῖκς ἱἤόγε 15 πὸ ὁπ, απ νον δἰμαν 

ἦς α τυεαγίηδ5ς5 οὗὨ ἱπὸ ἤεδῃ. 18, Ἐπά οἵ αἀϊδοογδο. Αἰ μας δέοπ μεαγά. 

ἘΒΞΑΞΚ ΟΟὉῇ ΑΝῸ ΚΕῈΡ ΗΒ ΟΟΜΜΑΝΌΜΕΝΤΟ, ἘΟῸΟΞῈ ΤΗΙΒ 15 ἘΝΈΕΈΕΥ ΜΑΝ,. 

1. ΕΟΒ ἘΝΕΕΥ ΜΨΟΕΚ ΟΡ ΠῚ, ΒΕΙΝΟ ἹΝΤΟ ΤΗΕΞ ΤΌΡΟΜΕΝΤ ΟΟΝΟΕΕΝΙΝΟ 

ΕἘΝΕΕΥ ΘΕΟΕΕῚΙ͂ ΤΗΙΝΟ, ΝΗΕΤΗΒΕ ΟΟΟ. ΟΕ ΒΑΡ. 

129. Βεείάος ἐμαὶ Οοιείοίἑ τυας «υἱ56]. ΤῊΪϊ5 ῥγαϊβα οἵ Οομο θῇ 

ἴ ΠΠΚῸῈ δηγτπηρ ἴῃ (ῃ6 Ροοϊκ, Δηα βοιηάϑ ἃ5 τἤδην ἰπηίθγργοίθγϑ, 

ἔτοιῃ Πδαριϊοίη ἄοννη, πᾶνε ποίρα, {κ ἃ ἰαίθσ βαἀϊΐογσ. Τῃ6 

Ιαηρίαρε ἴῃ ν Ὡ]ΟΠἢ (15 εαϊζογιαὶ δα α]Π 10 15 νυσθη αἴ Γϑ, ἢ ΡΟΘ51016, 

δνθῃ πΊοσγα ΜΊΑ ΟΙν ἴσο ΒΙῚΌ]1ς4] Ηδῦτονν (566 οὐ σα] ποί65) (Πδη 

{Π6 Ἰαῆσιάᾶρε οἱ Οομεϊείῃ.---ϑὴνδ ἰαπρί! ἐμ6 ῥεορίε κποιυϊοαρεὶ, 

[Ὠγουρἢ ἢ15 ννῖϑα νυ! ηρ5.---Αηἃ ἰεδἰοά απὰ ἐχαρνηηδά α"ὦ αγγαηρεά 
γα ῥγουογὺ5]. ῬτοθδΪΥ, 85 ΗΙΖὶρ πὰ ΝΠ] ΔΘ ΡΟΟΥ σαν, {Π]15 15 ἃ 

Γείογοηος ἴο οὐἵσ θΟΟΚ οἱ Ῥτγονογθβ, ψ ῃ ς ἢ (ῃ6 δαϊΐογ αἰἰσθυϊεα ἰο 

ΟομΠεο δίῃ, οπὶ ἢ ΔΘ ης θα ΜΠ δοϊογηοη.-- -10, Οολοίοί δομρ πὶ 

ἰο βηά ρίφαδαμί «υογά5)]. Ἠδξ (τἰεά ἴο ρῖνε ἢἰ5 σοπηροβί[οη ἃ ρ]645- 

ἴηρ ΟΓ εἰεραηΐ ἴοῦτη. ΤῊΪ5 15 αἶβδο ἃ ρασγί οἵ (ες βαϊίογ᾽5 [Ἔϑ ΠΊΟὴΥ 

ἴο Οομε ει ῃ-ϑοϊοηοη. Ηδ οἷαί ἰῃαὶ Οομοίθίῃ βϑουρῃΐξ ἴο ρῖνα 

ΠῚ γα βηΐβἢ ἴο ἢϊθ σοΙῃροϑ [[0η5.--Ἀἰοπμ π6 τὐγοίο μῤγιρ)μϊν τυογάς 

οἵ γε]. Ἠδ πδνεγ βδουιποβα πηλοῦ ἰο ἔοση. Ῥογῆδρ5 (Π15 15 1ῃ8 

βα!οΥ᾽ 5 ΔΡΟΪΟΡῪ ἴογ βοιὴβ οἱ (Π6 βἰαίθγγδηίβ ἴῃ [ῃ6 ὈοοΚ Ὀοίογα ἃ5. 

ΕῸΓ ἃ δ Ποδίίοη οἱ {πΠ6 αὔονε ἰγαηϑίδί!οη, 566 οὐ 08] ποίθ.--- 

11. ΤΊ τυογάς οἵ {6 τυῖδε αγὲ α5 ροαἀ5]. ΤΉΘΥ Ρτοκ δηά ϑεπλυ δία 
ἴο δοίἱνιγ. ΡΙυχμηίγα γθο8}15 (αὶ (6 ψνογαβ5 οἵ Ῥογίοϊθϑ ψ γα βαϊά 

ἴο ἢᾶνα ἃ 5[1ηρ.---͵΄Ἶς ἀγίνοη παϊ5]. Τί 15 αἰ σα] ἴο 1611 νυν ΘΙ ΠῸΓ 

[Π6 εαϊίογ 15 (Ὠϊηκίηρ οἱ [Π6 ἀρρβάγδηςε οἵ νυυ!ς}6 ἢ ὑνογα 5 [ἢ ἃ ΓΟΥ͂Ν, 

{πκὸ ἃ τον οἵ ἀσίνθη 4115, ἃ5 6] Π!}ΖΘΟἢ ϑυρραοβίβ, ΟΥ  θίΠογ ἢ ἰ5 

{πη Κιηρ οὗ ἴῃ6 ρεγηηδηξηΐ εῇεςοϊΐ οὗ ἃ νυ ννογα οι οά θα ἴῃ ἃ 

ΓςοἸ]δοίίοη ἰῇ σομῃραγίδοη ΜΠ {Π6 ροδα-ἸΚε οβδοί οὗ ἃ βροόκβϑη 

ψογά. ὍΤΕ ἸαἰεΓ βθθιηβ (Π6 τηοτα ργόῦθα}]6. ἩΗδαυρί σοηΐεηάϑ (Παΐ 
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(Π6 σοηίταβί ἤεγα 15 θείνθη αἰ5]ο᾽ θα βαγίηρθ, ΒΓ ἢ ἃ5 ἴπ6 ῬοοΪκ 

οὗ Ρτγονεγθβ, ἃπα τλογα σοπποοίθα ἱποιυρῆϊ βυςἢ 85 15 σοηϊδὶ Π6 4 ἰῃ 

ΟὐΟΠοΙο ἢ ἢ 5. ὈοοΚ---ἃ [655 ργοῦθα 06 νίενν.---ὐ] ηιδεῦς οἵ οοἰϊοοί 045]. 

υἱιογάηοθ5 {πὶ πᾶνε θθθη ἐπ] οὐ] α Ἰη ἃ “οἰ ]εοἰίοη οἱ βϑαγίηρθ. ΕῸΓ 

{π6 ἰταπϑίδίίοη ἂἀηα ἴοσγ αἰἤθγθηΐ γοπάθγίηρθ, 566 1ῃ6 οτὶΐ. πηοίο.--- 

Τῆεν αγὸ ρίνοεπ ὃγ οπε σδμορἠμεγα]. Ἡδυρί, ἴογ γπιδίγοδ] γθᾶβοηϑ, Γα- 

δατά [ἢ656 ννογὰ 5. ἃ5 ἃ ρίοβϑ, Ὀυϊ {ἤθγα ἰ5. ΠῸ ῥγοοῖ (ῃδΐ [ἢς βδαϊζοῦ 

αἰἰοτηρίοα ἴο ννυτῖῖε ροβδίγυ, ἃη4 [Π6 ψνογα5 566 Πὶ ἃ ἡδίιγαὶ ραγί οὗ ἢ15 

{πουρῃῖ. ὙΠΕ “οπα 5ῃερῃογα᾽᾽᾿ ννϑ ἱπουρῃς Ὀν ΗεΙΠ]ρϑίβαϊ ἴο τοίου 

ἴο ΟοΠεϊείῃ, ἀηὰ Ὀγ 6] Ζϑοῃ ἀπά ΜΟΝΕΙΙῈ ἴο δοϊοποη. ΤῊΪ5 

ΤΆ ΚΘ5 11 Δη αϑϑογίίοη ἰῃδί 4] (ῃΠ6 σοπίεθηίβ οὗ (ῃ6 ργεσθαϊηρ ὈΟΟΚ (οΟΓ 

ὈοΟΪ 5) σοπηδ το νυ ἔγοτῃ δοϊοσηοη. Α5 Κπορεὶ, αἸηθθυγρ, Ρ] τίΓο, 

υτιρῃΐ δπὰ ΜΠ εοεγ ἤανα βεεη, ΘΠΈρΠ γα ἢ ἴη (με ΟἿ᾽. 15 ἀβι4}}ν 

8 δρ!Ὠεΐ οὗ ἀοα (Ρ5. 23! 8ο! 951, ο΄. 15. 401: ΕΖ. 33:15), Δη4 15 ῥτοῦ- 

ΔΌΪΥ 580 ἢεσθ. Οἡ (Π]5 νίενν {πΠ6 βαϊῖοῦ πηθδηβ ἴο ϑδᾶγ, ἴῃ 6 ογάβ οἵ 

1Π6 ννῖϑα πῇδῪ δὲ υἱίεγοα Ὀγ αἰἤεγθηΐ τηθη, θὰΐϊ [ΠῸῪ 411] σοπὴα 

ἔγογη αοα. Κιτοσῆγημδὶ, ννῆο 15 [ο]οννεα Ὀγ ατδείζΖ, ἐπουρῃϊ (Πδὶ 

{πὲ ἰα5ι [ἤχεε νεῦσϑ65 οὗ (6 θοοῖΐκ ΔρὈ]16α ποΐ ἴο Οοἤο οί δ]οπθ, θυΐ 

γε [Π6 οΟ]οδίηρ ογα5 οὗ [πε ψῇο]ε Ηδρίορταρμα, ἀαἰϊηρ ἔγοπι (6 

σΟΏΠΟΙ] οὗ [αρης,4.}). φο. Π{{Π|]15 νεγα γα, ομα οι] Ὀ6 ἰοπηρίθα 

ἴο ἱποϊμάς {Π6 Ὀοοΐ οἱ [οὐ ἴῃ {π6 ““ψνοσαβ οὗ ἴΠ6 ν ]156,᾽) ἴο ψ Ὠ] ἢ 

Δ]] ϑοη 15 πηδάθ ἤσθγθ, θυΐ δχίογηδὶ δνίάθησα ρῦονοβ ΚυΥοσἢ Π14}᾽5 

νίονν ἴο Ὀ6 ΠΡΟ β510]6, 566 ἄρονβ, 7ηπἰγοάμοίίογι, διτι, 13.---12, Α πὰ 

δε51465 ἰ}:|650]. ἘΒεϑι65 {656 ᾿πϑριγοα ννοσα 5 οἱ [6 νν]56, ι5ῖ τα- 

[οστεα ἴο ἴῃ [ἢς ργεσδαϊηρ ν5.--- ἢν 5δοη], ἃ σοτηπηοη δα γθ85 ἴο ἃ 

ΡΌΡΙ ἴῃ ἴῃς ΝΜ Ίβάοπι ᾿ογαΐαγε, 566 ῬΥ. 1.5: 19.16.21. ιν τὰν 2... 41,.-- 6 

«υαγη64]. ΤῊΪ5 γοίογϑ, ἃ5 ἴῃς [οΠ]οννίηρ οἰαιβε ργονθϑ, ἴο οἰ γ οο]- 

Ἰοοϊοπμ5 οἱ θοοκϑβ ἴδῃ ““1Π6 ψογαϑ οἱ [ῃ6 νγῖ56,᾽ ἀΘϑοσθθα ἴῃ [(ῃ6 

ῬΓΘΟΘαΪηρ νϑ. [ηϊογργείεγς ΟἸΠῸΓ 5 ἴο ψῃΘίΠοΓ (ῃ6 ΘαϊῖοΥ ννὰ5 

ΑΓΠΪηΡ ἀραϊηβί Ὠθαίμθη νυ ρ5 (50 Ρ] ΤΊ ΓΕ), ΟΥ ἀραϊηβί σῖναὶ 

71ἐν θῇ νυ! ηρ5, συ ἢ 845 Εσο]θϑι βίος (50 ντιρμ), οὐ ἰῃς ΝΥ 15- 

ἄοπὶ οἱ δοϊοπηοη. 11 οὐχ νῖεν οἵ (με Ὠἰδίογυ οἵ Ομ εἰ ἢ 5 νυν 

θὲ {γις (5ε6 δρονβ, 7ηἰγοάμο!ὁ0Ή,, δ 7, 11), τοίογθησθβ ἴο Β5. δηὰ 

υϊβάοπι νου] μὲ Βεγα ἱπῃροββίθ]ς.---ΟἹ ηιακίηρ ηιαῆῖν δοοῖΐς ἐ ι6γ6 

5 πὸ 6π4]; ἃ σοη(πηπδίϊοη οἱ [ῃ6 νναγηϊηρ ἀραϊηϑί οἵμογ {Πογαίαγα. 

ῬοΟΒΒΙΡ]γ τς νυτιεῦ ννὰβ [Πϊηκίηρ οὗ μϑαίμθη ΠΠὈγαγίθ5 ἤθη Πα σοτη- 

Ροββα (18 Ὠυρεγθ Δ] βιίαἰεπηεηΐ.---Μ] ποῖ οίμαγ ἰδ α «ὐϑαγίηο55 



ΡΕΑΙΘΕ ΟΕ ΟΟΗΕΙΕΤΗῊ [((Η. 125: 1909 

οὔ ἐὸ Π65}}}. ΤῊϊΪ5 15, ρΡεσῆδρϑ, βυιρρεϑίθα Ὀγ Οὐ ει ἢ 5 οὐνῃ ψοσα 5 

πῃ 115, ΤΏ φαϊοῦ νου! ἀδίοσ Ὠὶβ5. ΡῸΡΙ [τοπὶ ἀπουίποάοχ οὐ 

Ποδίπθη ᾿Πεγαΐαγε Ὁγ {π6 {πουρηΐϊ οἱ [6 νεδΓη655 οὗ ϑίυαγυ. 

185, Επά οἵ ἀϊξοοπγ56}, [ἴῃς ἐπα οἵ {π6 ῬοΟΚ.---Αὴ μας δεθη μϑαγάϊ!. 
ΤΏθθε ψογαὰβ ρσόῦδΪΥ ζογηθα (6 σοποϊιβίοη οὗ (ἢς βαϊίογ᾽5 

ΜΟΓΚ, 8Πη4 οὔςα [οΥμηδα (6 6πα οἱ [ῃς Ὀοοκ. 

13", Ρεαγ Οοἀ απᾷ κοοῤ "ὲς σογημαπάριοη 5]. ΤΉδθα Βαρίη [ῃ6 

(μασι ρ᾽οσϑαίογ᾽ 5 ἢπὰ] δα! το. [{ 15 ἴῃ ΠασλοηΥ ψ] ἢ Ὠἰδ5 ῥγα- 

Ν]ΟῸ5 ἰπϑογίίοηβ, φῦ. 3:7 86 119». Τὶς 15 ουοῦν γιαμ]. Α Ἡδθῦγονν 

πο ροσῖοδὶ νὰν οἱ βαγίηρ, “115 15 ννῆδί δνθῦυ τῆδη 15 ἀθϑιηθα 

οΓ δπά 5ῃο]4 θὲ ΠΟΙ ἀρβογθβά ἰη." ΕῸΓ ρᾶγΆ}16}5, 5866 οσίϊ. 

ῃοίς.---14, Γὸγ ουογγν τυογὰ Οοά «εὐὐϊ ὄγίηρ ἵηίο “16 μά ρηιοηὶ σομ 6 7Ή- 
ἡπρ ευογγ 5θογοεί ἐμ ρ0]Ὶ. ΤῊΪΒ δοο65 (ῃ6 νγνογάϑ οἱ (πε Ομαξί ἰὴ 1ττϑ. 

ΔΉ [ἢ15 ποῖς οὗ ἡυπαρτηεηΐ (Π6 ὈοΟΟΚ, 45 (ἢ Οπμαςια ἰοἴζ 1ἴ, α]οβ565. 

Τῆς Μαβθογείβ (πουρῃς 16 Θπαϊηρ ἴοο Πᾶγϑῆ, Πα δΔοςσογαϊηρ]Υ τγο- 

ΡΘδίθα νϑ5. 13 αἴζοσγ 1{, ἴο πγᾶκα {π6 Ὀοοΐ οἰοβα νυ ἢ ἃ ποσὰ ρ]θαβδηΐ 

{πουρῃῖ. ὙΏΘΥ τηδαδ 51:11 ΔΓ ταρο 0η5 δἱ ἴῃ6 ἐπα οἱ [ϑαΐϊδῇῃ, 

[1πΠ6 Μίποῦ Ῥτσορῃείβ 8η6 1,πηθηϊδί! 0η5. 

129. 0] ννᾶ5 ἰάκθὴ ὃν Ηξεὶ]., Ζό. δῃμὰ Πδ]6 ἴο πιεδῃ “85 ἴο {πΠῸ τεϑὶ,᾽" 

ΟΥ “1ἴ τοιηδὶηβ᾽ (ἴο βρεᾶὰῖκ οὗ. Ὑῃὲ νοσγὰ ἴ5, ποννενεσ, δ8δῃ δᾶν. 85 ἰῃ 

218 ὁ ]ῃ ἴποβ86 ρᾶϑβϑᾶρεβ ἰἴ πλθεδὴβ ““Ἂχοαβϑίνεϊυν,"" πεσε, ““θ651665,᾽" 

ζ΄. ΒΒ. 4520. ΤΠ 5 ρΡρσγοδοῆεβ με Μ|βῃηϊς πιλοδηΐϊηρ οὗ “δααιοηδὶ,᾽ 

Βίνεη ἴο ἃ Κἰπαγεά ἔογπι, 5εὲ 8. όοξςΔ.---Ὁ Ὁ] ῬΙ6] ἢ οσδυβδίνο ἔοσοθ 

οὗ τὴ τε “το ἰδαγη,᾿" οὖὐ. ΒΒ. 1ι ἰᾶΚεβ ἵννο οδ]εοίϑ, ζῦ. Κῦ. δ.3271.---Ὀ} ]. 
ὥώ, Ἄ, τεδὰ ονπ, νηϊοἢ στ. ῥτοξογγθα.---Ν} ννὰβ σοηποοῖθα Ὀγ {Π6 Νογ- 

5'ὁοη5 ΜῈ] δ τ’ Θαγ,᾿" ΟἸΠΘΓ 85 που Οἱ νεγρ. [1 15 ἴῃ γα] ν [Π6 ΟἿΪ]Ὺ 

Βυγνῖνα! ἴῃ ΒΗ. οἵ 11ν ΞΞ “το ψνεῖρῃ ̓ (ο΄. Αγ. τυαζαη), ἔγοπι νυ] ἢ σΟΠΊ65 

Ὁ) Ξε “50 8165." ΗΗδτγα 1ἴ βεεπὶα ἴο πιο “ννεῖρ ἢ" ἴῃ {Π6 56ηϑ6 οὗ 

“651 (σ΄. (ι65.88. Ρ.. 2324 δῃά ΒΏΒ. 240).--- Φπ]- ““ἴο βθάσοὴ ουἱ;,» 

ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ῬΊΘ] ΟἿΪΥ Πογθ. Ζδῥρ. νου]ὰ Ἔγαβα ἰΐ οῇ πιείγίοδὶ στοιπαᾶβ 85 ἃ 
8].---Ἰδὴ] 15. υϑεὰ ὈΥ Ο. οηἱν ἰπ ἴπ6 ϑεῆβε οἵ ““πηδκίηρ 5ἰγαῖσῃί [Π6 

στοοκεα,᾽ ο΄. τἴδ γ18, Ἤξετγε 1 τλεδῃ5 “δεῖ ἴὴ ογάθγ,᾽᾽ “"διγδηρβα,᾽" 85 ἴῃ 

[ῃε Ταῦ. δπὰ Τα]. (τύ. 74. τ692). ΤΠ15 ἀϊβδτγεποςε ἔγομῃ {πὸ ὑϑᾶρὲ οὗ 

ΟὐοΠοΙοῖῃ σοπῆγπιβ ΟΟΓ βϑυβρίοϊίοη πὶ ἴΠ6 νεῦβα 15 ἔσο ἃ ἰδίοσ βαϊζου. 

-- 2], οὐ [86 '586ὲ οὗ (15 ψογὰά ἢ πουηβ, 566 Κῦ. δ2186. Οὗ (4Κε5 

1 ψ  1Π6 ξο!] νην ν5.---10. γοπ γ 2 1]ΞΞ ““νψογαβ οὗ ρ᾽θαβιγο,» 1.6., (ηἱ 
Εῖνε ΡΙεάϑυγο. 8. ἰ5 γι ἴῃ (1 η Κίηρ [Πδὲ 11 τείετϑ ἴο εἰεραηςα οὗ [ογπι. 

Μαγβῆ.᾽ 5 τοπάογίηρ, “ννογήβ οὗ [δςῖ,᾽ οἡ ἴπΠῸ6 στουπα {πδΐ γὺπ ἰῃ Ὁ.Ξ 

““τηδίίογ,᾽" “Ῥυβ᾽η655,᾽᾽ ονογὶοοκβ ἴΠς ἰαςΐ {Παΐ ἰπ {Π15 νἙΥΎ σΠΔΡ. (121) 

γδΠπ:Ξ “ρ]οάβυγε.  -2 25) (ὅὁ-- καὶ γεγραμένον, ΞῈΡΡοτγί5Β [Π]5 τεδαϊηρ. 
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Οἰπβθυγρς πεϊά {πᾶὶ ἴῃς ρᾶ55. ραγί., νν θη 11 [0]]ονν5. ἃ βπῖῖα νΌ., ἢ85 τῆς 

ἀϊπυϊπειτίοη οὗ {μαὶ νὉ. ἱπιρ!εα. 1[)ε]., ΡῚ., ντ., με] 4 ἴο {πε ἰδχί, ἰδ κίηρ 1 

ἴῃ 1ῃ6 5θῆβε οὗ “την 88 ἰπ 2 (ἢ. 3205, Ὀὰϊ [Π15 πιά καθ ἃ Πμαυβὴ δηᾶ 

ιν Κναταὰ βοπίεποθ. Ηἰϊ. Ἐπιεπάδα ἴο 2ξ, δηὰ {πουρῃϊ (Π6 ἱπί. 45. 

νν88 υϑ566 [πκὸ ἱπέ. σοηϑῖ. αἰΐεσ ερ2; ΒΚ. δπὰ ϑ1εῖ. ἐπηθηα ἴοτξ 2.25", 

ταδκίηρς ἰἃ ράγϑ!!οὶ ἴοὸ ΝΥῪ ἰπ ἔοτπὶ ἃ5 ΗΙΐ. αἱά ἴῃ ἱπουρῃῖ. ΜΟΝ. 

ἐπιοπβ ἰο 21λ9ν, ἰακὶπρ ἴξ ἂ5. “νσπρ." 90, ὦ, ᾿Α, Ἡ, τεδὰ 2) (ῃἰ5ί. 

ἴη1.) οἵ, ἃ5 ς Μ55. τεδὰ, 3:3, ἴο οἣς οὗ ννῃί ἢ ννε 5Βμου]ά, ν ἢ Ὁζγτ., εὐπεπὰ 

{πε ἰοχί.---- Ὁ, 8ἃ5 τ. δπὰ ΝΜΝ14Ὰ4. πᾶνε βεεῆ, 15. δὴ δαάνεγθῖδὶ ἀςς., φῇ. 

(65.Κ- δι 18π|.--- ΔΝ], οὐ. ἔοτ ἴπῈ πιεδηΐηρ 5. 132!,.---11. ΓΔ 1 οο- 

οὔγϑ ΟΠΪΥ οποα ᾿εβϑι4εβ ἴη ΒΗ., {πᾶὶ ἰπ τ 5. 133, ἃ Πορε]εβϑὶν σοτταρί 

Ρᾶββϑᾶρε (τ΄. Βυάάε, 5ΒΟΤ., δπὰ ϑ5πηῖῃ, 1ηπμεγ. ΟΥνΐ. Οονι.). Α5. 1ῃϊ5΄ 

Ιαϑὶ ὁοσουτγεηςε πιδΎ 6 ἀπε ἴο ἰαῖς εαἀϊπηρ ἴῃ 5.) Δηα 85 {Π6 νοτγά ἰ5 ἔασιν 

σομπηήοη ἰῃ Αγαπι. (τ΄. 4. 320), ἂπὰ τῆς ἰογπιδίίοη 15 δὴ Αγᾶδπι. οὔθ, 

{πΠε ψογά 15 ργοῦδοὶν δὴ Ατγᾶπι. ἰοαῃ Μογὰ (566 ΒΏΒ. 2ου Ὁ). [{ 15 ἔγοπὶ 

Δτςς το ἔγαὶπ᾽ ((Υ. Ατ. ἀαγῖδα, ἘΛΉ. ἀαγϑαγα). δ Ό, ἔγομπι ἼΩ 9, ἰ5 οἔΐδθη 
5664 ἴῃ ΗΘ. [ογ “ροδα."--- ΠΥΘ ] ἰ5 Ξρο ]εα εἰβεννῆογα ΠΥ, οἵ. 6. τοῦ 
2 (ἢ. 39 Ὧηα δ᾽ ἼΌ2 15. φιῖ σ (ἢ. 223, 5ίηρ. τ Ό3, 566 ϑϑαῤδῥαίψ, 610, Καὶ οἰΐγη, 

124, 8π4 ἴῃς τείεγεηςοθβ ἰὴ 74. ϑορα. 114. τερζαγάϑ ἰξ δἃ5 δὴ Αγᾶϊη. ἰοδῇ 

ψοσΩ, θαΐϊ ἱπαϑπλι ἢ 8ἃ5 1ἴ 15 ἰουπα ἴῃ 76. δπά 15.2, (ῃδὲ σδπ ἤαγάὶ]ν Ὀδ. 

-).}22}, αϑύδ!]ν “ΡΙαηί,᾽" δ5 οὗ ίγεοβ, εἴς., θυαϊ πη Πη. 114 οὗ ἰεπί-ραζϑ, 

ἃ5 Πεγα οὗ π8115.---2}3]}, ποῖ “"πιαβίθγς (οὗ 8556 Π10165),᾽᾽ ΠΟΥ ““πγδϑίευϑβ 

(οἵ ςο]]Θςο]0η5),᾽᾿ Ὀὰϊ 845 Πὲε]. ροϊπίεα ουεξε “ἃ ραγιϊςϊρδηΐ οἵ, δ5 'ῖῃ αη. 

1418 ἀῃα Νε. 61:8, οἵ. ΚΟ. δ2οόγς. Α5. μᾶ5 {Πε 58Π16 86 οὗ (ῃ6 ψοτζά, οἱ 

δεῖ αὐϊμ "παρ! ὅα ""πέν ΑΥ̓ξμγ ἐπε ““ Ῥατγεςὶραίογ ἴῃ {πὸ σονεπδηΐ ἀπά οδίῃ 

οὗ Αβϑυγίδ," ϑεηηδοπει, Ταγίοσ, Ογ]. 11. 70.--τ ρον], ἃ ἰαΐε ννογά ἔουπα 

οἰβενῆεγεα ΟἿΪΥ ἰη Να. 1235 ἀπά τ (ἢ. 26:5. 17. δηὰ 1πόγὲ πᾶς. [π ἴποβα 

Ρᾶβϑαρθδ 1ΐ γοίεγβ ἴο σο]]δοίοη5 οἵ ρθορὶο; Βοσο, δοςογάϊπρ ἴο Ηδ!]., θ εὶ., 

νντ., ἄεη., Ηδ. δπα ΜΟΝ. ἴο ἃ οοἰϊεοίίοη οὗ βαγίηρδ οὐ ἃ νυιτίδη ννοῦῖ. 

οἷερ. 51} Πο!ά5 ἴο {πε οἱάδσ δηα 685 ργόρδῦ]α νίαν {ῃδἱ 11 τοίευβ ἴο δῇ 

Δ55ΕΠΊΡΙΥ οὗ ρβορίο.---12. 1, δᾶν. 85 ἰπ νβ5. 9, θα Πεγα ἢ 1Π6 δά α!οη 

οὗ 15Ξ- ΕἘΡΊ 5ῃ: “1ἢ δααϊθοη ἴο {Π656.᾽ Ασςροοταϊηρ ἴο Κῦ. (δ 2οδ[) 1ἴ 15 

τε ρῥίμις φιαηι.----  }} }}, ἢ 115. οΡ]δςεῖ, 15 {π6 ϑυθ]εςΐ οὗ [Π6 βεηίθηςθ, οἵ. 

Κῦ. δ2234. (ὅ ἀρρδγοπίὶν τεδὰ ΔῊ». -ττῪρ 7}Ν] 5. νἱ σία! Υ δη δα. 
“ἐρη61655,᾽) πκὰ Ἰλι. ὍΝ ἴῃ Πι. 224, 30 Πε].----τῦ τε ν ἢ δ π, ἰο “ἀε- 

γοΐβ ομθβοὶῇ ἴο ῥγοϊοηρεα 5ἰυαν,᾽" 15 αλ, Απδίορυ 15 ἰουπα οἠἱν ἴῃ {πε 

Ατ. ἰαπίρατε ““Ὀς ἀενοίεα (οΥ αἰίδςῃεά) ἴο ἃ {πὶηρ." Οὗ. Νο,, αἄ. ἰος. ἀιλὰ 

ΒΏΒ. ς5290}Ὁ.---188, “Δ Ὁ] 15. 8η Ατδιηδῖίϑθι. (Οὕ. ΡῸΡ ἢ. ἢ οο- 

ΟἾΓ5 ἰὴ ἃ ἴενν ἰαΐε ψυπρδ---’ ο. (220), (Ὠτοηϊοϊο5 ἀπά Οομοί δίῃ ἴῃ {Πα 

56η56 οἱ τῇ (ὦ ΒΏΒ. 6934), Ὀυΐ ἰ5 ἴ1Π6 τορυΐϊαγ ψνογὰ ἴῃ 7.Αγ. (ο΄. θη. 

458: 19.γ38. ἀηα ἴοτ ροϑβί- ΒΙΡ]1ς4] τεΐεγεηςοθβ, 74. οόϑα). ὙΠὲ υ8ὲ οὗ 1 

ψὶτμουΐ [Π6 τί. ϑῆοννβ [ῃδΐ νναὰ σαηποῖ ἤθγο ἰγϑηϑίδίθ “πὸ δηα (οσ οοη- 

οἰ υ510 6) οὗ ἴῃ πιαίϊοτ.᾽" Τί 15 Ργορδθὶν ἃ ἰθοἤη]ς 4] Ἔχργαββίοη {κα το 

ΡΟΡ, ἢ ΙΓ τῆς φαϊΐοῦ ππαγκοα {πΠ6 οπαὰ οἱ [5 ψόοῦκ. ΤῊΪΐβ 



ΡΕΑΙΘ ΟΕ ΟΟΗΕΙΚΕΤΗ [(Η. 1295: 201 

ΕΧΡΓΕΒΒΙΟΏ ΙΔ Κ65 [Π6 ἱπιργαϑϑίοη [Πδὲ ἤθη ἴΠπ686 ὑνογαβ ννεσε ρεηπαα, {πε 

ΟΠακῖά᾽ 5 ρῖοββ. δὰ ποὶ θεεὴ δαάεά, δηὰ {πεθὲ ννογάβ [ογπχεά {Π6 σοη- 

οἰυβίοη οὗ Οομεϊοεῖῃ. Οὐ, Κῦ. δ277ν.--ὐοῦ). Οτ. δηά δῖε. μο]ὰ {παῖ 

ὦ τεδὰ »Ὁυ, πα 5΄᾽ε. οι] 50 επηοπα τῃ6 ἰοχί, θυ ΕὐΓ. ροϊηΐβ οὐΐ 

[πὶ ἄκουε την Ὀε Δῃ ἰἰδοίϑηη ἔοσγ ἀκούεται, 50 {παὶ πο οἴμοσ γϑδάϊηρ ἰ5 

ΠΘΟΘΒΒΑΓΠΪΥ ΡΓΘ-ΘΌρΡροβαα. ΜΌΝ) 15 ἴάκθὴ ὃν (ἰπϑ., θεὶ., ντ., Μδγβῆ., 

8η4 ΜΕΝ. 85 ρεγί. ΝΙρῆ., Καιημες Ῥεΐϊηρ ἀυπε ἴο ἴπ6ὸ ΑἸ μπδῆ. ΝΜ 1α. 

8η4 Ηδ., διμοηρ γεςεηΐ ἱπίεγργείογϑ, 511} τορᾶγα 11 ἃ5 δὴ ἱπιρεγί. ἄγϑί ρϑῦβ. 

ςομογίαϊίνθε. ὙΠΘΓα ἰβ 8Δη εν! αεηΐ τεΐεγεπος ἴο {Π15 ὅπη] ψοσγὰ οἵ Οὐ. 5 

οὐϊίοῦ ἰῃ Β5. 4327: 527 ΝῚΠ ἼΔῪ ΣΡῚ ΠΟ) ΝῸ ΠΌΝΣ ἪΣ. ΤῊΪΒ αυοίδιοη 
ΠΟΠΗ͂ΓΠΊΒ ΟἿΓ νῖενν ἴπαὶ ἤθη 1ἴ νγὰ8 τηδᾶς ἴῃς Ομασίά δ]. δα ποῖ γοῖ 

Ὀεοη δα δα. 

135, ὉἼΝΩ Ὁ Π1], 5 Π6]., Νο., ντ. ἀπά ΜΌΝ. βανα ββϑθῆ, σδῇ ΟἿΪΥ πιθδῃ 

“Πἰκ 15 ἜνΟΥΥῪ πι8η." Α5 Π ε]. ροϊηΐϊξα ουΐ, ἰξ 15 ἃ ὈοΪά πηεΐδρμου {{κὰ 

ΓΙ) Ἴ» ΞΞ “ΤΥ Ρξορὶα ἂῖὲ ἃ ἔγε-ν,} οἤεγιηρ,᾽" Ῥ5. τοῦ, ΠΤ ὩΝ Ξε 

“1 8π| ργαγδγ,᾽ 8. τορί, δηα ὉἽΝΠ )2 ΠΡΟ τε “ξαῖθ ἀγα {πὸ οὨ] άσθη οἵ 

Π6Π,᾽ Οὐ. 419.-τ- 2 ἼΝ  Ὁ9. σδῃ ΟἿΪΥ πΠιδᾶῃ “ἜΝΟΓΥ τ Π,᾽ οὗ. 3.3 518.γ)3.- 
14. ὉΡΟΪῸ3 Ν3}] ἂῦα [ῃ6 νεῦὺ ψνογήβ υβϑά Ὀγ {π6 Ὁλασίά ἴῃ 113.-ϑο 3], 

ψίμους τΠ6 ἀγίϊοϊα, ἂς Οἷπβ. ϑανν, 5 ἔυγίμοσ ἀδβποα ΌΥ 2) 29 ) Ξε: “ἴα 

υάρσπιοηῖΐϊ σοποσγηΐηρ ἜΝΟΎῪ βεογοῖ {πΠιηρ.᾽" (ὅ8ο Π εὶ., τ. διὰ ΜοῸνΝ.) 

(7. 7ε. 235.---59}], ΜΕΝ. οὔβογνεβ, μὰ5 Ὀδρηθβἢ ἴῃ " ἴο ἰπβυγε ἴπ6 ρτο- 
πυποϊδίοη οὗ ἴΠ6 αυἱϊεδοθηΐ ρσυζίυγα!; ἰἴ οσσυΓ5, πούγανεσ, ἰῃ στ Κ. τοῦ 

ψἰῖμουΐ άρῆοβῃ. Οπ Ν ..... ὉΝ], τύ. Κο. 8371. 
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ΙΝΌΕΧΕΝ.. 



ΠΟ Ζθα Ὀγ (ὡοοοίςο 



ΙΝΌΕΧΕΞ. 

Ι. ἨΕΒΒΕΕΙΝ ΙΝΡΕΧ. 

ΡΣ, 131, 132, 177, 19, 
ΣΝ, 104. ΓΏΌΝ, 20ο. 

2 Ν,142. ' ὯΝ, 86, 88, 92, 152. 20ο. 
ΓΝ, 52, τού. ὉΛΌΝ, 121. δ γ5, 20ο. 
ὉΥΝ, 33, 148, 167. ΓΑΒΌΝ, 20ο. ὅν, 143. 
ΠΌ9 5ΓΝ, 33, 131. ὮΝ, 92. ὍΡ3, 1οᾷ. 
ὝΝ, ΣΟ 4. ΤΥ ὙΠΝ, 142. 3, 104. 
ἸΝ, 93. Ὁ) ΤἼΝ, 145. ΓΙ Σ, 80. 
ἼΣΟΥ ΤΝ, 32. ὐὖν, 53,80, 117, 137, 138, “3, 53, 94. 
ΠΝ, 100. 150, 166, 178. οὖν 3, 158. 
ἽΠΝ, 93, 118. νῷ ὧν, τάς. Ὁ Γ2, 80. 
ΠΝ, 80. γυτῦ ὧν, το. 
“ΔΊΠΝ, 144. ὗν, σ78. 3), Υχ42. 
ΠΌΣΙΝ, 147. 573), 130. 
ΓΥΛΩΝ, 142. "3, 125, 131, 132, 143, 53)» 178. 
ὈΣΩΙ͂Ν, γ6, 122. τ78, τού. ὙΣ, τγό. 
Ν, 52, 178. Ν2, 73. ὙΌΣ), 52, 176. 
ΠΝ, το Δ. ὖν3, τό8. Ἢ, 130 
ΤῊΝ, 04. ΦΝΣ, 141, 152, τόο. τὰ, τού: ον, τα. ὉΠ, 152. Ὧ), 93,) 118, 122, 135, 
ὌΝ, τού, 145. ΝΊΣ, 113, 201. 145, τόρ. ὑπ 9 ὉΝ, 75. ῬΑΉΣ, τοῦ. δινννι Ὁ), 170. 
ΤΡ ΊΝ, 20ο. ΠῚ, 168. ὮΝ Ὁ), 158. 
ΟΝ, 53. ὝΠ2, 104. ὋΝ Ὁ), 93. 
ἼΦΠΣ ὅ3Ν, 132. ἸΟΣ, 1τόϊ. 12, 80. 
ὝΦ3 ΣΝ, 117. “Ὁ, 195. ΓΛ), 142. 
ὯΝ, 135. Ὁ ΤΣ, 1οό. ὕω, τοό. ὮΝ, 141. 133, τς. 
ὋΡ ὃν, 178. ἀρ πο ἢ δ, 75, 142. 
ὝΠΝΟ ὃΝ, 125. ἌΒΩΣΗΣ Ἴ3., 75, 145. 
ὈΥΡῸ ὃΝ, 73. ὙἼΡΒΣ Ἐ77: ΡΠ 2, 100. 
Ὁ ΤῸ ὃν, τόο. »55, 77. 
ὮΝ, 134. 
ἼΩΝ, 88, 111, 148. 

πὸ πον, τοδ, τόρ, τοό. 

ὍΘ Π ΓῺΣ, 105.Ψ 

ὉΠ 13, 178. 

ΓΔ Ὧ3, 00. 
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Ὁ 2Ἴ, 137. 
»Ὰ ἌΣ, 152. 
2 ὉΡ "ΠΣ, 86. 

ἵν 137. 
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ἡδη, σ70. 
ΣΌΣ, ττό. 

ΤΡ, 87. 

ΓΌΣ , 52, 20Ο. 

ΌΥ", 74. 

νυ, τόρ. 

ὈἼΚΠ, 113, 135. 
Ἵπκῶ, ττᾶ. 

ὅπ, 52, 72, 158. 

ΓΘΌΥΔΥ Ῥ  Σ, 86. 

ΝΊΠ, 32, 87, ού, τού, 141, 
166. 

ΠΣ, 95, 103. 
γϑγη, 141. 
γϑϑγη, 54, 87. 
ὙΠ, 141. 

ΚΠ, 17, 133, 148, τ6ό. 

ΓΗ, 75, 90, τού, 1ο7, 
117, 177. 

δ, 8ς. 

ΟΣ θη, 32. 

25,.33.93, 145, 158, 170. 
ὙϑΣ, 177. 

Ἵπ, γ3, 135, 136, 155. 
Ὁ) 55, 33, τόδ. 

θη, 88, 142. 
Ὀσ ΠΏΣ, 112. 
ΟΠ, τόρ. 

ΠΣ, 86, 9ρο, τόϑ8, 199. 

ΣΠ, ΙΟΔ. 
δ, ᾿τ. 

ὈΣΠΠΙ͂, 145. 

ἡ, ἴῃ δροάοϑίβ, 158. 
ΥΝ), τοῦ. 

Ὀ2ΓΌΣ,, 106. 
ὈΦ»), 33, 138. 

ΠΤ, 155. 

ΠΝ Όδι, τοῦ. 

ΤΥ 2121, 168. 

Π], 75» 87, 135, 201. 

ΙΝΌΕΧ 

ΠΙ, 53, οὔ, 167. 
ΙΝ ΔΙ, 104. 

ξεν ὯΙ, 135. 

ἮΙ, 53- 
ὈΝ 52 ΠἼ, 201. 

Ὁ, 105. 
γον, 76. 

ἸῸ1, 103. 

ὉΠ, 104, 117. 

22)π, τού. 
ΠΏ, 170. 

νον, τό8. 

ΠΤ, 97. 
ΠΣ, 132. 

ἸὉ γγπ, 97. 
ὉΠ, 52, 178. 
ΟΊ, 97. 

κῶγ, 125. 

πῦπ, τόϑ. 

Ἢ, 141. 
ὉΠ, 135, τ66. 

ουϑν, 177. 
ὉΞΠ, 145, 147, 151. 
ΠΏΣΠ, 177. 

Οὗ π, 125. 
» Ὅπ, 134. 
Ῥῦπ, 113, 193. 

ἹΠ, 177. 

θῇ, 134. 
Ἰγοπι, 86. 

ὉΠ, 118. 

γρπ, 103, 125, 131. 

ΡΠ, τρ9. 

Πρ, 53. 
ϑϑπ, 52, 53, 140. 

γΣπ, τ48 7. 

ὈΓΠΓΌΠ, 105. 

21, 80, Οὔ, 121, 131, 143. 

ΠΡ ὐδ 20, 33, 52, 132. 

ΓΟ, 135, 141. 

ὝΦΝΟ 2γ)ῦ, 113. 

νι, 95. 
»»2", 168. 

ὍΣ, 170. 

»»", τη8. 
γ2, 145. 
Ἵν, 166. 

»Ὸ, 134, 146. 
ϑγδν, 142. 
Οὐϑρυ", τό7. 

Ἴ:Σ Ἴ3 Ὁ, 194. 
25, 141. 
ϑν, 121, 141. 

5, 1Ο3, 121. 

ΠΥΥδν, 52, 53» 194. 
Ὁ, τος. 
2 )Ὧ", 145. 
1)», τόρ. 

Ἵ", 178. 

ἢν, τού. 

8", Ιο5. 

Ν᾽, 53) 145. 
Ὀ59 ΓΝ ΝῚ", 323. 

Ὁ, το. 
Ὁ, τόδ. 

Ν, 105. 

ν, 75, 134. 
ΝΣ, 151 ἤ. 
νῦν, 2οο. 
ἼΠ᾽, 94, 199, 20ο. 

ἸΥΎΠ), 54, 72, 1ο5, 132. 

“2, 143, 151, 152, 156, 

158, τόο, 103, 104. 
ἼΠΝΞ, 104. 

ἌΝΣ, 17, 152, 158, 1τόο, 

103. 

29, 52, 75, 93. 
Ἴ2, τού. 

ὈΣΠΓΣ, 151. 

Π5, τό6 ἤ. 

Ν 12, τοῦ, 156. 

Ὧ) 32, Σ21, 156, 158. 

5, 33, 93, 145, 158, τόρ,. 
170. 



ΟἽΝ 5, 132. 
τὸ ΓῸΡ ὅ5, 132. 
Νϑν 22, 104. 
ΠΝ 15, 155. 
Ὁ)3, 00. 
Ὁ}}29, 170. 
ΠΣ] Ὁ 05, 124. 
ΠΌΣ, 131. 
Ὁ»5, 87, οὔ, 133, 142. 

χ5, 143, 156. 
τῦῦϑ, τόο. 

Ἴ5, 177. 
Ἰγὗ5, οὐ, 117, 131. 

δηρτῦσ, τ᾽. 
ΊΓ9, τος 7. 

πὸ, τότ, τόρ, 179. 
2", 86, 87, τόρ. 

Δ 35, τ66. 
Ἢ, τ48. 

“τ, 2οο. 
πο, 86. 
δ οπο, χ25. 
ΠΥ, 155. 
τίν, 177. 
ροῦν, τος Κὶ. 
γῦῦ, το. 
ΠΡ, 94. 
ηγυδνο, 122.Ψ 
τοῦ, τρο. 

ΓΙΌΣ, 143. 
τ, α77. 
Ἰρτῦ, 17, 86. 

ΠΝΌ, 134. 
ΠΌΊΝΌ, 143. 
γοὸ2ϑ δ ΝΌ, 142. 

δκ »), 156. 

ῬΎνΌ, 94. 
ΠΩ, 52, 90, 130. 

»Ω, 52, 179. 
ΠῸ, 113, 142, 103. 
ὈἽΝ δ, 92. 

τν ΠΌ, 75. 

πονῇ πο, 33, 14] ἢ 

ΙΝΌΕΧ 

ὑγηρ, 88. 
ὈΣΠΌ, 122. 
ὉΠ, 92. 
ΓΤ, 110. 
ΝΙΌ, 150. 
ΘΝ, το. 
Ὁ 5005 υῦνο, τόϑ8. 
ἽΓΊΟ, 112. 
ΠΌΣΠΌ, 142. 

Ὦ, 53, 131. 
ὝΝ Ὁ, 53, τόο Κ. 

ὈΤΟΝΩ Ἴ, οὔ. 
Ὁ 2Ν 5, οὔ. 

Ἵ30, 18. 

δ, 74, 118, 1τόο. 
2ὴ νυ, τςό. 
ΠΝ, 103. 
ἽΝ, 125. 
Ὁ5Ό, τό. 
ἽΡΡ, 152, 178, 179. 

γ) Ἴ9Ρ, 167. 
νυν ὃν ἼΡΡ, ὃς. 
ἸΣΘ, 121. 
), 86. 

δ Ό, 76. 

10, 75, ού, 142. 
"2, 92. - 

»Ώ, τ76. 
Ἰ2ΌΏ, 121, 167. 

ΡΟΣ, 80, 133, 137. 

ΓΑ, 86. 

ὉΡΏ, το. 

Γ»Ό, 33, 52, 133. 
ΓΦΡΌ, 1τῇ, 156 ὑἱ8. 

ΝΣῸ, 167. 

ὉΣΣΌ, 140, 167. 

ΠΧΊΧΏ, 167. 

ΓΝ, 53, 136, 104. 

ΦΌ, 74, 135, 192. 

ΣΡ ΟΡ, 155. 

ὈρΡΌ, 145. 
ΠΡΌ, 32, 00, 93, 112. 

ΠᾺΡ, 178. 
Ὁ ΥΩ, 176. 
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ΤΥ, τόγ. 

ΝΟ, 176. 

ΤΥ, 2οο. 

ϑο, 88 7. 

29, το. 

ον, στρ. 
γπυ, τς 2. 
»ΌΨΟ, 75. 

ΘΡΦῸ, 130, 201. 

ΠΓΦΌ, 141. 

ΠΣ, 142. 

ΡΠ, 194. 

ὭΣ, 170. 

Π), 80. 

ΠῚ), 142, 176. 

θυ, 121. 
ἍΣΙΣ), 121. 

ΠΏΣ), 142. 

ὅπ), 74. 
οἷ ΤΣ, 177. 
ΤΠ), 135, τόδ. 

»Ὸ), 103 77, 2οο. 

Ὁ 5), 52, 133, 134. 

2), 134. 

ΠΌ), 88. 

»ΌΣ, τγ6. 

Ὁ}, 201. 
Ἅ), 1τη8. 

ΡΨ), 155. 

ΦΡ), 135, 156. 

ΥΥ), τοῦ. 

ΠΣ, 107. 

ὙΣ, τγό. 

ῬῸΨ)Σ 201. 

ὉΡΌνΣ, τόδ. 

1), 86, 97, 124, 142. 
ἸΓΣ, 152. 

220, ος, 167. 
πισ)Ό, 90. 
20, τού. 
2320, 74. 
ἢ, 1οῦ, 20Ο. 
“ΣῪ ἢ), 20οΟ. 
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ὈΛἼ0Ο, τού. 
Ὁ Ό, 121. 

Ὁ ῦ, 142. 

ὅ50, οσ, τόρ, 176, τοό. 

ΠΥ, 53, 80. 
30, 52, 177. 
“ρὸ, 104. 

ἽΣΡ, 131 7. 

ἜΣ, 158. 
ὝΞ», 131 Κ. 
ὐκ Ἵν, 80. 

κὸ ὧν Ὕ, 53, 15. 

ΠΟῪ, 117. 

ἢ, 170. 
Ὧ, 86, 143. 

Ἱ», 145. 

ὍΣ) ΤΡ, ΙΟῚ- 
Ὁ», 14. 

ὍΣ, τόγ, 178. 

ὃν, 86, τού, Ι1:. 

πον ον Ὁ Σ, τοῦ. 
ΓΆΔ Ὁ», Σ1ἰ. 
τὸ ΣΆ ὉΡ, 52, 143. 
Ὁ ὃν, 12ς. 
τοῦ ΓῸΡ ὃ», ς2, 132. 
ὈδΥ, τοῦ. 

Ὁ», 72, τος. 
ὈΡΘΌΣ, 75 ἢ. 
Ὁ», 93, 122. 

ΟΡ, 73, 92, 122. 

ΤΩΡ, 73. 

ῬῸΡ, 148. 

Ἴ», 33, 133: 179. 
1», 52, 8ς. 

ὩΥ», 177. 

ὉΛῺΣΡ, 1023. 

ΔΨ, 104. 

ὭΡ, 332, 33, 75, 85, 88, 
93, τοῦ, τού, στό, 1558, 

20ο. 
ὉΓῸ ΠΡ», 170. 
ἸΔΉΦΡ, 03. 

ΤΊ», 2οο. 

ΙΝΌΕΧ 

ΔΙῸ ΠΥΡῚ, 32, τοῦ. 

ΟὟ», 90. 

Ὀῦν», 178. 

ρῶν, 142. 

ΟΡ, στό. 

ΠΣ, 145. 
Οὐ», 176. 

ΓΡ, 144. 

»)0, τόη. 

Ὁ, 135, 152, 177. 

20, 92. 

Ὁ), 177. 

ΡΟ, 135, 146. 

ὈΡ, 32, 52, 80. 

Υ 0, 1Ο4. 

ὔρ, 52, 151. 

ὯΣΠΡ, 33, 52, 154. 

ὄχ, 143. 

ΟΣ, 74. 

ΡΣ, 195. 

Ὁ) ἽΡ, γ6. 

γι ρ, 67 3.» τ48, τοῦ. 

δ, 142. 
ΟἿ, 195. 

ΠΡ, 177. 

ἸῸΡ, τόγ. 

ΠΝ, 117. 

ΓΡ, 90. 

Ρ, 52, 124, τόϑ8. 

ΠΝ, 87, 88, 113, τι, 

134, 142, τ67, 176. 

πνα, τόγ, 176. 

ον, 76. 

ὯΞ, 134. 

2, 176. 

2), 17, 124. 
ΠῚ, 1Ο7. 

πγα, ὃς, 176, τοῦ. 

πριν, τ68. 

ὕπα, τού. 

»Ὰ, 141. 

52 », 1τόο. 

Ὁ Κ᾽, 94. 
ΠΡ, 132, 177, 103, 104 7). 
ΓΆΡ, 53, 85. 
γα, οὔ. 
ΥΣ, τού. 

ρ΄, 104. 

»ϑν, ται. 

ὕγα, τού. 

»3 Ὁ, 134. 
ΠΣ, 121. 

γην, σ79. 

ΟΊ ΙΙΙ. 

Γον, ς3, 87. 

ὄνον, τόρ. 

ΠΌΦ,, 92, 170. 
ΓΊΣΡΨ, τῆ. 

τ, 53, 27). οὔ, 1οὔῦ, 

112,110,134, τύο, τό, 

177, 178, 104. 
ιν, 92. 

ὃ» νιν, 142. 

δηνν, τό7. 

νυ, 73: 
πϑῦ, 52, 94, ττό. 

[ον 87. 

πον, τ76. 
ΠΡ, 103. 

γηρον, τ. 

γλυρὴ πρὶ, οἱ 7. 

ἤγθῦες 37: 
γυλη, τοῦ. 

ρυῶ, 110. 

Ἰ ου,, 52, 53, 151. 
οὐ, 152. 
ον, το. 

Ὁ, 74, 111, 134, 141. 
ΠΟ, 11. 

ΠΥ, 103. 

γον, 75, τ68, 2ο1. 



ΙΝΘΕΧ 

“οὐ, 193. δον, τος. 
ϑοῦ, 134. 

δ (ΠΟΌ), 134. 

Γ) (νεΓὉ), τσὶ ἤ.. 

Ὁ), 32, 118, 122. 

ΓΊΣἋ Ὁ), 134. 

ἽΠ, ὅς. 

γῦπη, σγό. 

γον, 53, 170. 

ϑο ΓΠΠ, 32, 73. 
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ΔΌΓ,, 121. 

ΓΆΔ, ΟἹ. 

ἽΡΓ,, 104, 106. 

ἸΡΌ, 17, 52, 86, 143, 190. 

ΠΡῬΏ, 52, 137. 
Ὀολϑπ, 145. 

1. ΙΝΌΕΧ ΟΕ ΡΕΒΘΟΝΟ. 

ΑςΟΚΑ, 27. 
Αἀδπηι, 7 165, 42. 
ΑΙΡεγῖ, σεοσῷ, 42. 
ΑΙΡτγεςῃῖ, Κ., 15, τγ8. 
ΑἸεχαηάεσ Βδ]δβ, 30, ὅσ, τὸ ῆ., 174. 
ΑἸεχδηάθσ 7Δηηε 5, 3, 20. 
ΑἸοχαπάοσ {πὸ Οτεδῖ, 43, 50. 
Απίοοδιβ 111, ὅι 7.., 120 ἥ-., τό4. 
Απίοςμιβ ΓΝ (ΕΡΙΡΠΔΠ65), 20, 61. 
Απίοςομυβ Ν, 164. 
Απίοςμυβ ΝῪ7ῚΙ], τό4. 
Ααΐὶρα, ἘδΌὶ, 5, 17, 167. 
Ααμ1]α, σι, 17. 
ΑΥΒΟΡΠ8Π65, 74. 
Αιιγὸβ, Α., 42. 

ΒΑΟΘΟΝ, Β. Ὗ'ἥ., 183. 
Βδοσ, 5., 8, 8ηα (οιῃπ). }α 5512. 
Βεη Βυΐα, 3. 
Βεη ὅ51γὰ, 2, 53, 59 ῆ., ἀπᾶ (οχηπι. 

}αξ5ΐηι. 
Βεππηείϊ, ΝΥ. Η., 22. 
ΒΕΟΓΡΈΓ, οι, 15. 
Βεονδηῃ, Ε.., Ε., 62, 121. 
ΒΙοΚΕΙΙ, δ. . 22, 25 ζ, ., 32, ἃηα (ομητη. 

}α551»:. 
ΒΙοςἢ, 1]. 5., 23. 
Βοιήρογρ, Πδηὶεὶ, 2. 
Βτεδβίεα, ΙΝ Η., 11. 
ΒτῖρῈ5, ΟᾺ 

}α551η:. 
Βυγκῖί, Εν Ὁ., 9, 11. 

ΟΑΙΕΡ, ΕΡΨΑΚΡ, 42. 
Οδίμ]]υ5, 174. 
Οβεγης, Τ. Κ.., 22, :ϑ85. 
Γ(ίαβοᾶ, Α., 123. 
ΟἼςοῖο, 114, 174. 
ΓΟἸεσεηΐ οἱ ΑἸεχδπατσία, 7. 
(ΙΖ, Ηδστηδπῃ, 80. 
Ο(ΟΟΚ, 5. Α., 18, 195. 
(οοκο, 6. Α., 32, 86, 195. 

.,6., 7, 22 7.» ἀιὰ (οπμηπι. 

ΟὐΟτηὶ, Η., 22 -, 44, 59, 6:. 
Οον]ον, Α. Ε., 7. 
Οοχ, ϑδαιλοὶ, 22. 

ὍὌΑΛΤΗΕ, 7. Α., 21, δῃὰ (οπιπ. }α5- 
δίῃ. 

Ἠανίάβοῃ, Α. Β., 22, 59, )ᾷηα (οπηπὶ. 
}α5517»:. 

6 Τοηρ, Ρ., 190. 
ΠεοΙΐζθοη, ΕΥαηΖ, 22, πα (ομτ. 

}α55ἴη:. 
Θαδνοῦυχ, Α. Ν., 5ο. 
δε δνείίο, ΝΥ. Μ.1,., 22. 
ὉΒοσμηθ, Ρδὰ!, τό3. 
ὌΠΠΙπιαπη, Α., 9. 
ὍΣΠοΙ, Εἰ. 7., 22, 26, 27. 
Πδασιίοῖη, 7. Ο., 21, δπά (οχηπηι. 

}α551». 
Ὥγχϊνεσ, 5. Ε., δ, 22, 51, δῃὰ (οιηπι. 

}α557»". 
Βυριΐβ, 7.») 42. 

ΕἸΘΗΗΟΕΝ, 7. Ο.; 21, 223. 
Ἐ]ΘαΖαῦ Ὀεη ΑΖαγίδῃ, κ. 
ἘΡΙουΓι5, 38 7. 
ἘΞΉΠΊΙΏΔΖΟΓ, 232. 
ἘΓΙΠΡΟΥ, φεθαεείαῃ, 14, Δῃη6 ΟΘπππΙ. 

ῥαδεῖηι. 
ΕΛΓΙΡΙά65, 34. 
Εν4]4, Η., 22, 

}α551»:. 
Ἐνηρ, Δ] δὰ, σ83. 

51, 8η6 (ΟομΠΊΠ. 

ΕἸΕΙΏ, Ἐς, 11, 123. 
Ἐτεάδγιοῖς ΝΠ πὶ ΙΝ, 83. 
του, 7., 1οο. 
Ἐτεα]άπαογ, Μ., 34,. 164. 

ΟΑΜΑΙΊΕΙῚ, 23. 
ἀεπυηρσ, 1. Ἐς, 22, 31, ὅτ, πᾶ 

Οοιηπι. ῥα5517:. 
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Οἰπβρυτγς, Ο. Ὁ., 6, 8, 17, 22 -., 32, 
δηα (οπηπι. ρῥα55»:. 

σοίίμεὶ!, Ε. 1. Η., τς. 
Οτδεῖζ, Η., 9, 22, 24 7., 33, δῃὰ 

Οοπηπι. ῥα 551». 
Οταροτυ, Ὁ. Ε., το, 27. 
Οτερογυ ΡᾶγΓ Ηδῦγευβ, 171. 
Οτεζοῦυ οὗ Νγββ88, 20. 
Οτορβοσυ ΤἼὨδυτηδίυγρυβ, 20. 
Οτοηΐξε!!, Β. Ρ., 27, 172. 
Οτίμηπια, Ηυροτγῖ, 29, 162. 
Οτοίϊυ5, Ηυρο, 21, 22. 
συγδη, Μ., 42. 

ἨἩΑΕΝΑΟΚ, ΑΡΟΙ;Ὲ, 13, 20. 
Ηδττίβ, [. Κὶ., σ. 

Ηδυρῖ, Ῥαὰ], 5, 22 7., 27 ἢ.» 29 7. 
84 ἤ., 44, 49 7.» ὅἅπα (οιηπι. 
βαπ55η. 

Ἡεμροίεαι, Α., 22, 
βῥαΞ5ϊγη. 

Ἡδεηρβίθηρογρ, Εἰ. ἿΝ., 22, αηαὰ (ογλῃλ. 
βα55ΐ. 

Ἡεγδοϊΐυβ, 34, ΙΟῚ. 
Ἡετγάοσ, 1. 6σ., 23. 
ἨδγπΊ85, 7. 
Ἡετοα (ἢς Οταδί, 3, 178. 
Ἡετγοαοίι5, 43, 127. 
ΗΕ], σ, 6 
ΗΣρΡτεςπί, Η. Ν., 42. 
ΗΙΖὶρ, Ε., 22, ὅτι ἢ-., απὰ (ογηηι. 

}α55ΐ». 
ἨοιλμπΕὶ, Ἐ᾿., 68. 
Ἡοτᾶςα, 81, 112, 127, 163, 184. 
Ἡυμπί, Α. 5., 27, 172. 

Δη4 (ΟΟΠΊΠη,. 

ΒΝ ΕΖΒΑ, 27, 8ἃπα (οχηη. ρα 5517. 

ΤΔΗΝ, Η., 21. 
7οτοπθ, 15, 8)ηα (οχητῃ. 2α5512:. 
76βϑυ5, βοῃ οὗ ϑίγδοῃ, 566 Ββη 518. 
]ενεῖὶ, 1. Ε., οϑ, 1τϑ8:. 
]ομδηδη Ὀδη ΤοὈοβῆυᾶδ, 5. 
]ομη Ηγνγοδπυβ, 151. 
]οβε, ΕδΔΌΌΙΪ, 5. 
]΄ΟΞΕΡΉ, 5οη οὗ Τοδίδ5, 63. 
7 υἀδΔῃ, ΕΔΌΡΙ, σ. 
].α85 Μαςοδῦειβ, 151. 
Τ7υβίη, 120, 174. 
]υβἴη Μαγίγσ, 7, 40. 
Τανεηδὶ, 174. 

ΚΑύΤΖΒΟΗ, Ε,., δο. 
Κοηηϊοοῖί, Βεη]δπηίη, δ. 
Κίηρ, 1,. ΝΝ., 135. 

ΙΝΌΕΧ 

ΚΙεΙ, Ε., 8, σο. 
ΚΙεϊπεγῖ, Ρ., 23 7., 32 Κὶ. 
ΚηορΡεὶ, Αὐμρυβί, 22, δηὦ Οοιημ. 

ῥας5ῖηι. 
Κυδσπρη, Α., 22, 590. 

ΓΈΠΨΕΕΟ, Ν., 42. 
νυ, ΑἸΐγεα, 1ς. 
Τα ΖΌΑτβκὶ, Μάτγκ., 7. 
1οὐυἱβ ΧΙΝ, ὃς. 
Ιοντἢ, ΒΙΒΘΠΟΡ, τς, 50. 
ΤΙ ςΓοῖλυ5, τοϑ. 
ΤΠ Ππογ, Μασγίίη, 21. 

ΜΟΕΆΡΥΕΝ, ]. Ἐ;,., 22. 
ΜΟΝΕΙ͂6, Α. Η., 2 -., 4, 6, 17, 1τ8, 

22 ἤ-, 30 ἢ΄., 32 7.., 4τ ῦ΄., 53 .7.»ὄ 59, 
ός, ἃπὰ (ογημι. ρα5517:. 

Μάδγουβ Αὐγε]ϊβ, 36, 99, ΙΟΣ. 
ἹΜασγρου]ουίῃ, Π). 5., 22, 53, 59, 67. 
ΜάδΙβΏΔΙ], 1. Τ., 22. 
Μαγίη, Τ᾿. Η., 42. 
Μαζατγίη, 7{|65, 82. 
Μείββϑησσ, Βγυπο, 230. 
Μεηάδίββθομη, Μόοβαϑ, 181. 
Μιααϊεάογρῖ, Η., 14. 
Μοηπίέξδυςοη, Β., ΙΙ, 13. 
Μοοτχο, 6. Ἐ', 194. 
Μάμεσ, ΝΥ. Μ., 43. 

ΝΑΘΗΤΙΟΑΙ, 1. Ὁ. (Ὁ,, 186. 
Ναίῆδῃ, ἘδΌΡῚ, 115. 
Ναδίμδη θδϑὴ Γ[6 816], τό. 
Νόίάεκε, Τ΄.., 2, 53, 50. 
Νογδ5, α. Ε., 22. 

ΟΕΙΟΕΝ, 7, 13. 
Ον!ά, 103, 144. 

Ρασι, ΘΑΙΝΎ, 23, 40. 
Ῥεδᾷκο, Α. 5., 22, 50. 
ῬΑΓΙΟΙ65, 1907. 
ῬΗείάεγεγ, Οἰΐο, 24, 33, 34, 1οὶ. 
ΡῬΏΣο [πᾶς ι5, σ, 40. 
ΡΙΔδῖο, 42. 
Ρ]υπιίγο, Ἐν. ἩΊ., 4, 22 77.,), 24, 32 Κ., 

34 Κ. : 
ῬοΟΪΥΌΙ.5, 122. 
Ῥιοίθιαν ΙΝ (ῬΙοραδίοτ), 1, 120. 
Ῥίοϊοπιν Ν (ΕρΡὶρῇῃϑῃη65), 61, 12ο Κ., 

122, 174. 
Ρίοϊεπιν ΙΧ (Επεγρεῖοθϑ 11), ὅο. 
Ῥγττῃο, 42. 

ΒΑΒΗΒΑΜ (ΕΑΒΒΙ ΘΑΜΌΈΕΙ, ΒΕΝ 
ΜΕΙΑ), 2ο. 



ΙΝΌΕΧ 

ἘΔ58Ι (ΕΔΌΡΙ ϑοϊοπχο ἤδη 15880), 
20. 

ἘΕΔΙΠΒΟἢ, 1,60, 68. 
Εδηδη, ΕΦ., 22, 34, 

βαδεῖη. 
Εγ]ε, Η. Ε,., 2, 6. 

δΔηα4 (Οοιηηι. 

ΘΑΒΑΤΙΕΕ, ΡΕΤΕΕ, 14. 
ΘΔΙΆΠΕΙ οὗ ΝΊΓΥ, 1. 
ϑδηάδυ, ΝΥπι., όο. 
ϑδγυςο, Α. Η., 7. 
ΘΟΠΘΟΒΙευ, 5., 53. 
ϑομῦγογ, Εδιν 11, 12, 13. 
ΘΟΏνΔΙΪΥ, Ἐς, 104, 110, 130, 102. 
Θογνθησυ, Ε᾿ Η. Α., το. 
561 11η, Ε᾿., 324. 
ΘΠδιητηδὶ, 5, 6. 
ϑιερίσςεα, Ο., 22 7., 24, 28 ἢ-., 32 7. 

24 ἢ-., 44 -., ἀιὰ (οπι. ῥα. 
σἰπίθοη, ΕΔΌΡΙ, κ. 
Θηθοη θθη Οηϊ85, δο. 
ΘΙπΊΘοη Ὀ6η ΘΠῃδίδοῃ, 3. 
ϑπλτᾺἢ, Ν. Α., 27. 
ϑυττῆῇῃ, ἾΝ., 12. 
ἢ, ὟΝ. Ε., χ, 6. 
ΘΟΪογίοη, 19, 21, 46, 47, 58, δπὰ 

Οοπλτα. ῥαδ51). 
ΘΟΡΠΟΟΪΘΒ, 114, 120, 137. 
ϑΡόΒῃ, 6. 1,., 21, 186. 
ΘΙΓΔΟΚ, Η., 22, 68. 
ϑνοίο, Η. Β., το, 11. 
ΟΥΤΩΓΤΏΊΘΟΠΙ5, 12, Δηα (ουλη. Ρα 5517. 

ΤΆΑΒΝΙΤΗ, 32. 
Τδηηεσυ, Ρδυϊ, 42. 
Ταγνίοσγ, (., σὰ, 53. 
Τεγί ]!]Δη, 7. 
Ὑποπιϊβίοοϊθβ, 164. 
ὙΠπεοάσοιίίδη, 11, ἀπά (Ομτη. ῥαδ551η:. 
ὙΠΕΟΡΏΪΒ, 114. 
ΤοΡία Ὀδὴ ΕἸΘδΖΆΊ, 20, 67, 186. 

21) 

Του, Ὁ. Ἡ,, 6ο. 
ὙΝ]εσ, ὙΒοΙηδ5, 22 77Ξ., 24, 32 7.., 

34 ἢ., 59, δῃὰ (οταπα. }α551»». 

ὌΜΒΒΕΕΙΙΣ, Ε΄. ΝΝν. ςὉ., γ3, 186. 

ΨΑΙΒΕΙΝΟΕΚΕ, . Ο., 22, δια (ουηπηι. 
}αΞϑῖηι. 

δη ἀεγ Ραΐπι, [. α., 25, δηά (οχηχ. 
}α5512:. 

Νιηςοεηΐ, Α. 7., 42. 
ΨΊοςΟΚ, Υ., 22, ἃπά (ογητῃ. ῥαδ5ΐη:. 

ὝΝΑΟΕ, ΗΈΝΕΥ, 12. 
 νδ!αςο, ]., 42. 
νδηρεσίδηη, Ὦγ., 22, πα (ομηηι. 

}αΞ5ΐη:. 
Δ θοῦ, Ἐ᾿, 110. 
ννεϊΖϑίεϊη, 1. (., 1:86. 
ΔΜΠΠάεΡοεγ, Ὁ. Ο., 6, 22 7., 32 ἤ., 

8Δηα Οομτῃ. ρα 551}. 
ΔΊΠΟΚΙοτ, Ηυρο, 22, ότι, 110, δὰ 

Οοτηπι. ῥα551»:. 
ννησῃῖ, Γ, Ἡ. Η., 3, 22 7., 32 ἤ., 5ο, 

δηα (ομητα. ῥασοη. 
νγῖσῃι, νπι., 68. 

ΧΈΝΟΡΗΟΝ, 127. 
Χεπορἤδηδβ οὗ (οἸορἤοῃ, 43. 

ὙΈΑΕΡ, Ε΄, 23. 

ΖΑΡΙΈΕΤΑΙ, Υ΄., 290, 40 ῆ.», δια Οομηπι. 
ῥα55ϊ. 

Ζε]]ετ, Ε.., 35 7., 43 7. 
ΖἜἝμῃο, ΝΥ δίοϊς, 41. 
Ζίγκοὶ, (., 22 ἤ-., 32 ., ἀλλὰ (οπητ. 

ραξ5ΐρ. 
ΖδςοκΙοτ, 
ῥα. 

Οἰΐο, 22 ῆ., δμὰ (οχημ). 

ΠΙ|. ΙΝΌΕΧ ΟΕ 50Β7]ΕΓΊΞ. 

ΑΒΟΒΤΙΟΝ, δανδηΐαρεβ οὗ δῃ, 126, 
130. 

ΑΡϑβίγαςϊ ἤουῃ8, 52. 
Αααπίοῃσβ, ἙΝ οσ᾽β, 46, 197. 
Αἀνίςε, ΟομοΙθ ἢ 5, 179 7. 
Ατδῦὶς Νεσγβίοη, 15. 
Αγδιηδὶς ννογάβ 'η Οὐοῇ., 52. 

ΒΑΒΥΙΟΝῚΊΑΝ [ΝΕ ΌΣΕΝΟΕ ΟΝ Οο͵ο- 
ΗΕΣΕΤΗ, 40 ἥ. 

οη ΕΡίουγυδ, 41 Κ). 
Βοοκβ, ἤθη που ϑυΡΡΙ δηϊθα χο]]β, 

27. 
ΒυααΠ]5π), Βυρροβεα ἰηβυεηοε οὔ 

Οοῆ., 27, 42. 
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ΟΑΝΟΝΊΟΙΤΥ ΟΕ ΕΔ, 2 Κ. 
(μας ρ᾽οκβαῖοσ, 45 7. 
Οοηξυίοη οὗ νετῦ ΜΝ’ δηὰ ποῦῦ, “3. 

οἱ κ'ἢ δηὰ »"», 53. 
(ορῖϊς Νεγβίοῃ, 13. 
Οογδη (ρμ᾽γαη), 8ο, 197. 

ὍΑΛΤΕ ΟΕ Ἐσ., "8 7. 
Ἰεβροῖῖς ρονεγηπιδηῖ, 124 Κ΄., τ48 7. 
ΤΠ οοσδίίοηβ, ἱπϑογῖεβ οἵ, 25 ἤ. 
Ποςσυπιθηΐασυ ἱῃεοσυ οὗ Ες., 28 7. 

ἘΘΟΙΕΒΙΑΒΤΈΒ, ἴδε ΠΔΠΊΟ, 1, 67) Κ. 
ἘσκοΪοβἰαϑίςιβ δπὰ Ες., 53 7. 
Ἐπά, Πυπηδη γ᾽ 5, 158 7. 
Ἐρίσυγεδη ἱπῆἤμεηςσε οἡ Ες., 48 7. 
Ἐχρετγπηθηΐβ οὗ ΟΟἢ. ἴῃ σμαγδοῖοσ οὗ 

ϑοϊοσιοῃ, 76 ἢ. 
ἘΧίγε 68, 56] 6 58Π685 οὗ, 143 Κὶ. 

ΆΑΤΕ, 35, Ιορ, 112, 136. 

ΟἸΘΑΜΕΒΗ ΕΡΙΟ ΑΝῸ Εσ., 30, 120, 
8η6 τ62. 

Οτεεκ ἱπῆμεπος οἡ Οοἢ., 23 ἢ 
᾿ϊησι 5(ὶς, 32 Κ. 

---.--- ρῃΠ]οβορῆίςοδὶ, 34 ΖΚ. 
---- ἰαϊοηχ ἰῃ ΟΟΉ., 53. 

ἩΔΑΟΙΟΟΒΑΡΗΥ, 1, 108. 
ΗδΕΙΡΙ6β9η 655 οὗ πιδῃ, 97 Κ.. 
Ἠεπαϊΐδαγ5, 95. 
Ἡοΐρια εαϊϊοτ, 44 -, το} Κ.. 

ΙΝΗΌΜΑΝΙΤΥ, ΜΑΝ᾿5, 113 7. 
Ιηΐερτην οἱ Ες., 43 7. 
Τηϊεγργαίδιοη, ἢἰβίογυ οἵ, 18 7. 
Ἰςμίαγ᾽ 5 Π)εδοοη, 163. 

ΚΙΝΟΒΗΙΡ, ΑΡΝΑΝΤΑΟῈΒ ΟΕ, 126, 
127. 

Κηπον]εάρε, ΟΟἢ. εβογίϑβ ἔογ, τος 7). 

ΤΑΤΙΝ, ΟΥ,Ό, ΝΈΕΒΙΟΝ, 14 Κ.. 
1, Αἴ Νυϊραῖε, τς. 
Γληρυίπιες σμαγδςοίοσ οὗ ΟΟΉ., 52. 

ΜΑΝύβοεβΊρΊΘ, ΠΈΒΒΕΥ͂, 7 ἢ. 
οὗ δερίυδρίηϊ, τὸ ἢ. 

Μερηϊοιμ, τ Κ. 
Μείτςοδὶ {μθουίθβ οἱ Ες., 20, 40 7. 
ἹΜιαγαϑῃϊμη, 10. 
Μ|ιάτγαϑῃ Ὑαϊκαῖί, ὃς. 
ΜΊβμηδ, Εςεο!. ἴῃ, καὶ Κ. 

ΝῈΨΝ ΤΕΒΤΑΜΕΝΊ, 4. 

ΙΝΌΕΧ 

ΟΣ ΑΟῈ ΣΙΚῈ Α ΘΤΟΕΜ, 186 7. 
Ορργεββίοῃ, 124 7. 

ῬΑΒΚΘ, 8ο ῆ. 
Ῥαγι οὶ ρὶδὶ σοπϑίγυς!οη5, ς 2. 
Ῥεγβίδηῃ ψογάβ ἰῃ ΟΟἢ., ς2. 
ῬΕΓΒΟΊΔΙ Ῥσοποιηβ ἴῃ Ἐς,, 53. 
Ῥεβῃϊία Νεγβίοῃ, 13 7. 
ῬΏΔΓΞ665, 6. 

ῬὨΠΟΒΟΡΒΥ, Οτϑεκ, 34 7. 
οἵ 16, Οομε οι 5, τότ 7. 

ΡΙδίοηἷς πυμῖρεῦ, ΒΑΡ. ογρίπ οἵ, 
41 Κ. 

ῬοΪγρὶοῖβ, 15. 
Ῥορυϊατῖίν, ἰγδηβίϊοσυ, στρ 77. 
Ῥταῖβε οἵ Θοβμείείῃ, Ἑαϊοσ᾽β, 197. 
Ργϊναΐε 16 οὗ ΟΟῇ., 64. 
Ῥχοοΐ οὗ πηδη 8 δαυλὶ γ ἢ δηΐ- 

τη8]5, 107 Κ.. 
Ῥτονεγθβ, νδγθ ιν οὗ, 37 ἤ., 138 ἢ, 

τόρ ἢ. 
ἘΈΜΙΟΙΟΝ, ΘΙΝΟΕΕΙΤΥ [Ν, 122 Κ. 
ΕἸΟΠ 5, 124 Κ.. 
ΕἸΡΗϊεουβηθ55, 5816 85 ροάϊθββηθϑβ, 

152 Κ. 
Κυ!εῖβ, δάνίςα σοποογηΐηρ, τόρ ζῇ. 

ΞΑΒΌΌΟΘΕΣΘΒ, 6, όξ. 
ϑαρίυδριηϊ, 8 7. 

Μ9595. οἱ, το. 
ΘΠΔΠῚΒ ἴῃ ΓΟ] ρίοη, 122 ἢ, 
5Η6ΟΙ, τότ, 1τ63. 
ϑίοις ἱηῆπαδηοε ἴῃ Ες., 34 ζὶ, 
ΟΥ̓́ΠΟΟΡΘ, 53. 
ϑγηΐδχ, ἰδίε ἀδνοϊοριηθηΐβ, κ3. 
Υγίας Ψεγβίοηβ, 12 Κὶ. 
ΘΥΤΟ- ΗδΧΑρ δ Νογβίοη, 14. 

ΤΑΥΜΡ, τό ἤ.. 
Ταγραπι, το -, το. 
Ἰοχὶ οὗ Ες., 7 Κ. 

ΓΘΟΘΠΒΙΟἢ5 οὗ, 17. 
ὙΠουρηϊΐ, ουὐἰΠπε οὗ ΟΟἢ.᾽5, 46 Κ. 
ΤΙΠε οἱ Ες., 6 Κ. 

ΝΈΞΒΒΑΙ, ΑΠ]ΕΟΤΙΝΕΒ, 52. 
Μεγβίοηβ, 8 7. 
 οννβ, 122 Κ. 
νυϊραίε, 1,Δη, 15. 

Αν ΟΟΝΘΕΟΟΤΙΨΕ, 53, 87, ττό, τ 
Δ ]ΠΒάοπι, γαϊδίίοη ἴο Ες., 57 Κ.. 
δνογηθη, ΩΟἢ.᾽5 Ἰυαρηγεηΐ οὗ, 146. 



ΤῊΕ [ΝΤΕΚΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟἼΙΕΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ 

ΝΟΓΞΌΟΜΕ ΝΟΥ ἘΚΒΑΡΥ, 

οι ΓΟΠΟΠΊΥ 
ΒΥ {πε Βδν. 85. ἢ. ὈΒΙΝΕΕ, ἢ.Ὁ., δ.{{π|. 

Ἐερίυβ Ῥχοίεββοσ οἵ Ηεῦγεν δηὰ (δηοη οἱ (γί Ομυσοῦ, Οχίοτά 

γον ὅνο. Νοοί, 3.00 

ΤΕ 15 ἃ Ρ]δάξυτσε ἴο 566 δἱ Ἰαϑὶ ἃ σϑα]ὶν στ τς] ΟἹά Τὶ οβίδτηθηΐϊ σουητη Δ ΤῪ 
ἴῃ ἘΠρΊ] 5 ροη ἃ ρογίίοη οὗ {πε Ῥεπίδίευςῃ, δηα δβρθοὶα!]]ν οπα οὗ βοῇ 

τηοτῖ. ὙΤὨΪ5 1 Βηα ΞΟ ΟΣ ἰο ΔΩΥ ΟἾΠΟΥ (οτη πιΘηἴΔΓΥ ἰῇ ΔΩΥ ἰδησυᾶρα ΡΟ 

Πευς ΥΟΠΟΙΊΥ.᾽--- Ργοίεβϑοσ Εὰ. 1,. ΟΟΚΤΙΒ, οἱ γαΐϊο [ὕπνον ς1γ. 

“ΤΠΪ5 νοϊυτης οὗ Ῥ͵οΐεβθοσ ὈΥΪνοτβ 18 Δ Κοα ὈΥ 15 ψ ]]-Κηοντ σᾶγὰ δηά 
ΔΟΟΌΓΣΔΟΥ, δηά 1 Μ1}} θὲ ἃ στεαΐ Ὀοοῃ ἴο ὄνεσυ οὔὲ ῆὴο Ὑ15Π65 ἴο δοαυΐγε ἃ 

«βοτουρῇ Κπον]εάρε, εἰ μοῦ οὗ {πε Ἡδερτενν ἰδηρυαρθ, οσ οὗ {πε ςοηίεηΐβ οὗ 
ἴδε Βοοῖ οὗ Πευτεσοπομῖυ, 8πά ἐμεῖς βἰσηϊβοδηοε ἴοσ {πε ἀενεϊορτηεηΐ οἵ ΟἹά 

Τεβίατηεηΐ ἰπουρῃς. ὙΠῸ δυίποσ ἅπ45 βοορα ἴσγ ἀϊβρ]αγίηρ μῖ5. ννε!]-Κποννη 

ψ 46 δηά δοσυγαία Κπον]εάρο, δπά ἀε]ϊςαίς ἀρργεοϊδίοη οὗ ἐπα ρεηΐυβ οὗ (δε 
Ἡδῦτον ἰδηρυάᾶρο, δπὰ ἢϊβ τεδάοσβ ἃγα βυρρ] δα ψ] δ ηΥ σατο ]γ οοῖν- 

βἰγυςιεα 1ἰ5ἰ5 οἵ ᾿νογάβ δπά Ἐχργεββίοηβ. Ηοσ 15 αἱ ἢῖβ μοβί ἴπ {πε ἀεία]οά 

Ἔχδιηϊηδίίοη οἵ με ἰοχὶ." --όομπάοη Αἰπεμαμηι. 

ΝεπΡοΙϑ 
ΒΥ {πὸ ον. α. ΒΌΘΟΠΗΑΛΝΑΝ ΑΒΑΥ, ἢ.}. 

Ῥτοίδθβθοσ. οἵ Ἡοῦτον, Μδηβδοὶα Οο]]ορε, Οχίοσά 

γον ὅνο. Νεῖ, 3.00 

““Μοβὶ ΒΙΌ]ε σϑδάθυβ αν ἰπ6 ᾿πηργοβϑίοη {παΐὶ “ΝΟΣ ΡΟΙβ᾽ 15 ἃ 41}}} ῬοοΚ 

ΟἿΪΥ το]ϊενεά ὈΥ {π6 ὈΓΠΠ άμοΥ οἵ {μ6 Βαϊδαμπι ομαρίοσγ δημα βοπλα βπδίς 685 

οὗ οἷά Ἡδεῦτον βοηρβ, Ὀὰΐ, ἃ5 Ῥτοῖ. σαν οῇονβ ψ ἢ δαπιλγα Ὁ] 6 5111} δῃά 

ἰηϑιρῃϊ, 115 ἈΙΒΙΟΥΙ 4] ἀπά σε] ρίουβ νά]ὰο 15 ποί {παὶ νυ] ἢ 1165 οἡ [86 βυγίδςα. 

Ῥτοί. Οσαγ᾽β Οοιηπηθηΐασυ 5 αἀιβιϊ συ ϑῃοα ὈΥ πε βοῃοϊασϑῃρ δπα 58} 

οἵ Ἰυάρπιεηί; 11 15 ἱπηρ β51016 ἴο σοτητηθπά ἱἐΐ ἴοο νναστϊν."--δαίμγάαγν Κεουΐδιυ 

(ἐοπάοη). 



ΤῊΣ [ΝΤΕΕΝΛΤΙΟΝΑΙ, ΟΕΙΤΙΟΘΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ 

παρ 65 
ΒΥ Ὦτ. ΘΕΟΗΠΘΕ ΕΟΟΤ ΜΟΟΒΕ, δ.Ὁ. 

Ῥτοίεβϑογ οἱ Τποοίοψυ, Ηδγναγὰ {πινουϑιῖν 

ζεονη ὅνο. Νεῖ, Φ3.00 

“Ῥτοίοβϑου Μίοογοε Πδ5 πιοσὸ (Πδη βυβίαϊ πρα ἢΪ5 βοῃο]αυν στορυςδίοη 'η (Π15 

ψοσκ, ν ἰςἢ ρῖνοβ 5 ίογ (ῃς ἢγβὶ {πιὸ ἴῃ ἘΠΠΡ]Ἰ5ἢ ἃ σοπΊ πιο ΠίασΥ οὐ ΤΠ πᾶρεβ 

ποί ἐχςο]]εά, {{ ἱπαεεὰ ἐδ] ]εά, πῃ δὴν ἰαησιᾶρε οὗ ἴπς του]. --- Ρσοίθϑϑου 

Ι,. ΝΥΝ. ΒΑΤΤΕΝ, οἱ Ῥ. Ε.  έυϊπτγ δελμοοί, Ρ᾿:Π]αάεϊραῖα. 

“ΑἸΓΠουρἢ ἃ στ ἰς4] σοπητηεηΐδγυ, (15 νοσκ ἢὰ5 115 Ῥγδςίϊςδὶ 565, ἀπα ὈΥ͂ 

115 αἰνίβίοης, Πεδα]ῖπεβ, οἰς., 11 15 δαπιίγα Ϊν δάδρίοα ἰο ῃ6 ᾿νδηΐβ οἱ 4}} 

1πουρμα} βιυαοηῖβ οἱ ἴΠ6 δογρίατοβ. Ἱπαάθρὰ, ἢ (Π6 οἴποσ ὈοΟΚΒβ οἵ 1ΠῸ 

56.685, ἰΐ 15 βϑᾳγε ἴο πᾶ 115 νὰν ἱπίο {πε ῃδηάϑβ οἱ ραϑβϑίογβ. δηα βομοϊδγὶν ἰδγ- 

τηδη."---Ιδογαμά Ζίοη᾽ 5 Η εγαϊά. 

ἍΤΑΚΕ 115 ῥγεάδοαββογβ, [Π15 νοϊαπια Μ0}}} θῈ ΑΥΤΉΪΥ τνοϊςομιοα--- 15. τὸ 

ἴποϑ6 ΠΟ56 πηθ8ῃ5 οἱ βεσυγίην ὑυρ-ἰο-ἀδἴε Ἰη]ογπηδίίοη οἡ (ῃ 6 βυ]εςὶ οὗ ΙΓ ἢ 

ἴϊ {γοδῖβ ἃσγὸ ᾿ἡπηϊιεά, 1ἴ 15 βΠΉΡῚῪ ἱπνα]υδὈ ]6.᾽"---Εαϊηδηγρὴ ϑοοίδηιαη. 

ΤΠ ΒοΟΟΙΚΒ οἱ ϑαπλιοί 
ΒΥ εν. ΗΠΕΝΗΥ ΡΒΕΞΕΝΝΕΘ 5ΜΙΤΗ, δ.ῦ. 

Ῥτγοίςβϑου οἱ Οἱά Τοβίαπιεηῖ ,|{εγάῖυγε δἀπὰ Ηἰβίοτγ οὗ Κεϊσίου, 
Μεοδάν:Πς, Ρὰἃ. 

Οεονη ὅνο. Νοῖ, 2.00 

ἐῬγοίεςϑοσ συ} {Π᾽5 (οἴ ΑΎῪ Μ1}} ἰοσ βοσης {ἰπ|6ὲ Ὀ6 (6 βἰδηαασγά ψοσκ 

οἡ ϑαιημεὶ, ἃπα νὰ Ποαγίγ σοπρτγδίυ!αίε ἢἰπὶ οὐ βοῃο ιν οσκΚ 80 1[411ἢ- 

ΓᾺ]]Ὺ δοςοπιρ ] 15Πῃςε4."--Τὴς Αἰπεπαιηι. 

“ΤΉ ᾿ἰἴογασν αυδ] τὺ οὗ ἴπῸ ὍοΟΙΚς ἀοβεσνοβ τηθηϊοη. ὅγε ἀἄο ποῖ υϑυδ}}ν 

ὅο ἴο σοπηπηθηΐατῖθ5 ἴοσ τη οάο]ς οἵ ἘΠ Πρ 15} βίγϊθ. Βαϊ {Π15 θοΟΚ Πᾶ5 ἃ αἀ15- 

ἄηςς, τπουρ ἀποθίγαβῖνο, Πἰογασυ ἤανοι. Ἡ 15 ἀε]ρμι} τοδαϊηρ. ὙΠῈ 

(γδηβϑιδίίοη 15. αἰννὰγβ ζο]]οἰΐουβ, δ Πα οὐΐδθη στο ηοβ {γί ΠΕ  σομητηθηΐ πεοαᾶ- 

1.55. --Τὴς Ἐναηροϊςί. 

“ΤΏῊς δυΐμοσ ἐχῃὶυ]ῖ5. ργϑοΐίβοὶν {πᾶΐ βομοϊα ὶν δι ὰ6 τ ΒΙο ἢ Μ1}} σοπι- 

πιο η4 Πἷ νοῦ ἰο {πὸ νυνἀοϑὶ δι άϊθηςο."---Τὴε Οπμμγεβριαη. 

“ΤΉῊς οοΙηπιεηίατν 5 ἴῃς ποδὶ σοπιρ]οίο ἀπά πλϊπαίς Εἰ Ποτίο ρα] 5ῃμοὰ 

ὉΥ 8ηῃ ΕὨρ}15}.-5ρθα κίηρ βομῃοίασ."--1 Πεγαίμγε. 



ΤῊΕ [ΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, (ἼἸΕΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ 

ΤἼΠοὸ ΒοΟΚ οἱ ᾿ϑ41Π15 
Βν ΟΠΑΝΙΙΕΘ Αὐασύσθτυϑ ΒΕΙ6Θ5, δὃ.ῦ., .1{π| 

Οτδάυδίς Ῥτγοίεβϑου οἱ Τβδοϊορίοδὶ Εἰημογοϊορα ἀΐα δηὰ ϑυσρο]οβ, ] ηΐοι 
ὙΠεοϊορίοδὶ ϑουηϊηδίυ, Ναὸν Ὑοσκ 

δηά 

ἘΕΜΙΠΙΕ ΟΒΝΑΓΟΕ ΒΙΝΙΘΆΘϑΘδ, Β.Ὁ. 

2 νοΐμπιθ8. ὥγονπ ὅνο. Ργίςο, .3.00 πεί ρδςῇ 

““ (τ ϑιίδη βοῃοίδυβη!ρ 56 Θη5 ἤθγα ἴο ἢᾶνα γεδοῃβα ἴῃς πἰρμίεβε ᾿ενεὶ γαῖ 
αἰίδίηδα ἰη βῖυπαγν οὗ με θοοϊκς ψΠΊσοἢ ἴῃ σε! ρίουβ ἱπηροτίαπος βἰαπάς πεχί ἴο 
[ῃ6 οβρεῖϊβ. Ηΐϊβ ψοῦκ ὕροῃ ἰΐ 15 ποῖ ΠΠκεὶγ ἴο Ὀς6 Ἔχοα] δα ἰη ἰδαγηΐηρ, Ὀοϊἢ 
τη ββῖνα δηά τηϊηαΐϊθ, ὈΥ Δ νοϊυπης οὗ [Π6 Τηϊεγηδίίοηδὶ ϑεγίεβ, ἴο νοὶ ἰΐ 
Ὀεϊοηρβ." -- -Ζ22ε Ομ οοξ. 

Ε͵ε Βαᾶνε ἴῃ [δὶ νοῦς ν παῖ ψὲ ϑῃουά ἀχρεοῖ, Ἔχίγεθχα Πογουρῆη 655, 
ΒΟ οΙΑ νυ ργθοϊϑίοῃ δηα ἀερίῃ οἱ ἱποῖρμι."-- 72.2ε σλεγεληεα. 

“ΤῸ 15 ΒΟΔΥΌΘΙΥ ἴοο το ἴο 54Υ παῖ ψὲ Ὦανε ἤεγα ἴῃ σοπηραοῖ ἔογηι πα 
Ὀεϑῖ ἀνα] σουηπηθηΐαιυ Ὡροὴ {πε ἢγϑί ὈοοΚ οὗ ἴμε Ῥϑαϊῖεσ. [Ιξΐ 15 ποῖ 
ΘΙ ΡΙΥ ρταπηηδίοδὶ δηὰ ᾿ἰεχίσαὶ, Ὀὰΐ 1 δ Ὀοάΐε5 ἴῃς Ὀεβδὶ τοϑα 5 οὗ [πὰ 
ΔΌΓΠοΥ 5 βϑίπθαν οἱ ΒΡ] 1ο4] πεοϊοῦγ. ὙὉὙΠαβε βοῖνα ἴο ὑτίηρσ ουἵ ἀουῦΙΥ ἴῃ 6 
βίρ ηἱθοδηςα δηά ᾿τπροῦΐ οὗ ἴΠ656 ὨγπΊη5 οὗ νοσϑἢϊὶρ οὗ δηοίεης 1[5τδε]."--- 226 
Ῥεείρερ σέο. 

Ργονο Ὁ 5 
Βν {πὸ ον. ΟΘΒΑΝΝΕΟΒΌὮΌ ΗΠ. ΤΟΥ, δδ).ῦ., 11,.ὴ. 

Ῥγχοΐεββοσ οἵ Ηδθργον ἴῃ Ηδτγναγά []ηϊνευϑὶίν 

σεονπ ὅνο. Νεῖί, 3.00 

“Ῥγοΐδβϑθοσ Του 5 σοπητηθηΐαγν οἡ ῬΓΟνΟΓΌ5 πη ηἰαὶῃβ {ΠῸ ὨΙρἤῃοβὶ βἰίαπάαγά 
οἵ [με Ιηἰογηδίϊοπδὶ (τ ἰςα] (οτηπιθηΐασίεβ. νεὲ οδὴ ρίνε πὸ ΠΙΡΠΕΥ ῥγαΐβθ. 
Ῥτονεγθβ ργοβθηΐβ σοιηραγαίνεὶν ἔθνν ὈΓΟΌ]ΘΠΊΒ ἴῃ οΥἰ Εἰς βπὶ, Ὀὰΐ οὔἴευθ ἰᾶσρα 
ΟΡΡοχίμ 165 ἴο ἴῃς Ἐχροβίϊοῦ  ἃἂπηαὰ ὄχερείθ. Ῥχοίδδββθοσ. Του 5 ψοσΚ ἰ5 
{ποσουρῃ ἀπά σοπιρ]είς." ---ΓΤἀς (ομργεραίϊοπαϊεί. 

“Α Βηϑί-ο]αββ, υρ-ἰο-ἀαἴο, στ ἶς] ἀηα ὀχερεῖῖοα] σοτητλθηΐαγυ οὐ ἰῃῈ Βοοῖ 
οἱ Ῥτγονογῇβ ἴῃ 1ῃ6 ἘΠρΡΊ 5} ἰαηρυδρε νγὰ5 οἠς οἱ ἴπε οσσγῖηρ πεεάβ οἱ ΒΙὈ] ΓΑ] 
ΒΟΠΟΪ γβἢ]ρ. Ασςοτγαϊηρὶγ, να πᾶν ποίῖ Ὀς νἱε]άϊηρ ἰο ἰῃς Ἰαΐεβί δα ἀϊοη ἰο 
{πε Ιπίογηδίίοηδὶ Οτιὶςαὶ ϑεσῖοβ [ἢ6 {ΠΡαΐε 1 ἀοβοῦνεβ, ἤθη νὰ σὰν {πᾶ 11 
αἱ οὔςε ἴδκοβ [ΠῸ ἢγϑί ρίαςε ἴῃ ἰΐβ εἰαλϑβ. ὙΠδῖ ρἷαςο ᾿ἴ ἀπαοιυθίοα!]ν ἤσβεσνοθϑ, 
Βονόνοῦ, ἃηα νου] ἤᾶνὸ βεσυγεα ὄνθη ἀραϊηβί ΤΌ ἢ τότ ἔοστηϊά 8 Ὁ]6 σουη- 
Ῥειοῦβ ἰπδῃ 1 Ὠδρρεηβ ἰο ἤᾶνθ. [1 15 δ᾽ ορείπεσ ἃ ννῈ]]-υτδηροα, Ἰυςϊά 
ἐχροβιίίοη οἱ {π15 ππίαας θοοῖς ἴῃ (ἢ ΒΊΌ]Θ, Ῥαβεα οὔ ἃ οαγεΐι! βίυαγ οὗ {π6 
ἰεχίὶ δηὰ (Πς ᾿ἰηρυ πιο δθὰ ἢἰβίοσοδὶ αςκΚαγουπα οὗ ἐνεσυ ρϑτί οἱ 11. --Τλὲε 
Τηπἰογῖον. 



ΤῊΕ [ΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟΙΕΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ 

Απιοῦ δηα Ποδϑοα 
ΒΥ ΠΙΙΑΜ ΒΑΙΝΕῪ ΠΑΗΡΗΕΝΗ, Ρπ.Ὁ., 1.1,..2. 

1,ῖἴς Ῥτγοίςββον οὗ ϑειηὶς αηριάαρεβ δηὰ 1,1ςογαῖυγοβ δηά Ῥγεϑίἀθηΐϊ οὗ ἴδ 6 
1 ἱνεγϑιῖγ οὗ (πίοασο 

Οεοννῆ ὅνο. Νεῖ, Φ32.00 

“1 504} ἢανε ρίεαϑυτγε ἴῃ γεσοπιπιοηαΐηρ ἰἰ ἴο 411 5Βλιἀεηἴϑ ἴῃ Οὐγ Θεπλΐ δ τΥ. 
ΤῊὶθ Ὀοοΐκ 8|15, Ἰη ἴπΠ6 πιοϑῖ ἔἀνοσδῦ]α πηδηηοῖ, ἃ ἰοηρ-εἰῖ νδηῖ ίογ ἃ σοοά 
οτί ἶσα] σοπιπλεπίδγυ οἡ ἵνο οἵ [ἢ πιοϑβῖ Ἰηϊογεβιϊηρ ὈοΟΚ5 ἰη τὰς ΟἹά Τοεκίδ- 
ταεηῖ. "- εν. ΓΕΝν15. Β. ΡΑΤΟΝ, ΡΒ.Ὁ., φγογέσσον οΓΓ Ἡεόγειυ, αγέγογά 
Ζ εοοσίεα  δερεΐίηανν. ᾿ 

“Ἧς [458 ροπδ, νἱἢ σπαγασίογίϑεῖς πλϊηυἴθη 655, ἢοῖ ΟΠ] ἰηῖο ἔπε Δηδὶγςὶβ 
δηὰ ἀϊδουβδίοη οἱ ἐδοῇ ρΡοϊηΐϊ, εηάἀεδνοσίηρ ἰῃ Ἔν ΟΥΥ οᾶβ86 ἰο Ὀεὲ ΓΠΟΓΟΌΡΉΪ 
ἐχῃδυσιίνςε, Ὀυϊ 4150 ἰηἴο ἴπε πιἰβίοτγυ οὗ Ἔχεορϑϑὶβ ἀπά αἰβοιββδίοη. Νοιπίηρ δὲ 
4}} νοσῖῃγ οὗ σοπϑοίἀδγαίίοη Ὧδ5 Ὀδεη ραβϑϑεά Ὁγ. Τῇς σοπβεαύξηος ἰ5 παῖ 
ψ ἤεη ομδ οΔΓΟΙ}]Υ 5ιυαἀΐε5 παῖ μᾶ5 θεεη ὈὉγουρδῖ ἱοροῖποτ ἴῃ 5 νοϊαπιε, 
οἰ Γ ὕροη 5οπὶῈ ράϑϑᾶσα οἱ ἴπε ἴνο ργορῇεῖβ ἰγεδῖθα, οὐ ροη βοπ)ς αφυδβίϊοῃ 
οἵ οτἰεῖοαὶ ὁγ δητὶφυλγίδη ἱπιροτίδποα ἴῃ ἴπα ἰηϊγοάυοσίοτΥ ροτγίίοη οὗ [8 
νοϊαπιο, οἣς ἔεεἰβ ἴπαὶ ἢ6 ἢ45 ορίδϊηδά δὴ δάβεαυδίεϊγ ἐχῃδυβῖνε νεῖν οὗ [88 
ϑδυῦ]εοι.᾽- 726 7πέεγῖον. 

οί. Μί αἰίπονν 
ΒΥ {πὸ Βον. ΠΙΟΘΗΒΥ Ὁ. ΑΙ ΕΝ, ΜΑΑ. 

Εεϊὶονν οἱ Εχεῖεγ (ο]]ερε, Οχέογά 

΄εον πη ϑνο. Νοῖ, 92.090 

“Α5 ἃ πιϊσγόθοορῖς δηά ργδοῖοδ!! Υ ἐχῃδιιβῖνε δἴθαγ δηά ᾿τοπιίζε ςἰδίο- 
ταδηΐ οὗ [᾿Ἰὸ ρΡγσορδῦϊα οὐ ροϑϑῖ 016 δϑοισοθϑ οὗ ἴῃς ϑγπορῖϊς σσοθρεὶβ δηὰ οἵ 
τῆςεῖν το]αϊίοηβ, οὴς ἴο δῃοίθογ, [15 ΟΥΚ ἢ45 ποῖ Ὀδδὴ βυγραϑϑοά. 1 ἀουδὶ 
1 1 πᾶὰ5 Ὀδθη δαυδαϊθά. Απά ἴπ8 δυῖπογ 15 οΐ Ὀγ ΔΠΥ πιθᾶηϑ8 ἰδοκίηρ ἰῃ 
βρίπτυδὶ ἰηϑίσμι."- 7.λε ΜΙ͵ελοαϊεί Αευΐσιυ (ΝΑΞὮν!}16). 

““ΤῊϊ5. ἱπιροτίδηϊ νοῦς Ἔχ} ἱῖ5 ἴῃς ψγε]1-Κηόννη οὐ ἶσαὶ αυδ 165 οὐ τ 8 
Ιηϊογηδίίοηδὶ βογίεβ, ἀπά ϑῃου !α οἰαὶπὶ ἃ ἰεδάϊηρ Ρἷδοα δηοηρ σοϊῃτη δ ηϊαγ65 
ου ἴμ6 ΕἸτϑῖ ἀοβρεὶ. Τῆς ροβρΡ6] 5 ϑῆονῃ ἴο ονε ἰϊ8 ἢΔπ16 ἴο ἴῃς ἀΐβοοιγβα 
βοῦυτγοο, ψὨϊοἢ τορεῖποῦ ἢ Ματκ, δηϊογεά ᾿ἱηῖο 115 σοτῃροβιτίοη ὈγΟΌΔΟΪΥ 
Ὀεΐνεοδη ὅς δηά 75 Α.Ὁ."--διεῤμεαὶ ἤ7ογ ά. 

“ἼΑ ΨοτΚ οὗ ϑοῃοϊδυξῃ!ρ δηά ραϊΐεηος ἴἢαῖ ἄοες ποποῦ ἴο ἴῃς (τ ϑιίδη 
ομυσοὶ.᾽ ᾿- εειρεμ ον. 



ΤῊΕ [ΪΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟἼΒΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ 

ϑί. ΜαΓκΚ 
Βν {πὸ ον. Ε. Ρ. 6α00}1.ῦὉ, ἢ.ῦ. 

1,αἰε Ῥχοίδεββοσ οὗ Νενν Τοβίαπιεηΐ Εχερεβίβ, Ρ. ἘἙ. ιν γ ϑΌΠοο], 
ΡῬΕΣΔάΕΙρηϊα 

γον ὅνο. Νεΐ, φΦ2.50 

“ΤῊς ψΠοΪ]6 πᾶ κα-ρ ἰ5 (μδΐ οἱ ἃ [ποτουρὮὶγ ΠεΙρίμ!, ἱπηϑέγαςεινα σΠΠ  4] 
βίυαν οἵ (ῃε Δοτά, ϑΞυγραββίηρ δηγτῃηρ οὗ ἴῃς Κπα ἐνεὺ αἰϊετηρίοάα ἴῃ 1Π6 
ΕΠ ρ] 15} ἰδησιάαρσεα, δπα ἰο βιίυἀδηΐβ πα οἸεγρνθιθη Κηονίηρ ἴΠ6 ΡΓΟΡΟΓΙ 56 οἵ 
ἃ ΟΟΠΘηΐΔΙΎ ἰΐ Ψ1}} ρσονα δὴ ἱηναυδὈ]ε 414."--Τὐ ες 1πώδογαη Ομαγίογίν. 

“Ῥχοΐεββθοσῦ ουϊὰ μᾶ59 ἀἄοῃε ἢ15 ψοῦϊκ Μὲ }}] δηπὰ δογζουρῆϊγ. . .. Τῇ 
ΠΟΙ ΘΗ ΔΙῪ ἰ5. Δ ΔαγΔΙΤΑ Ὁ]6 ἜΧΘΠΊρΡΙο οἱ [Π6 οτις4] πεῖ ῃΠοα αἱ 115 θεβϑί.. .: 
ΤΠεῈ ν»οτχὰ βίυαν . .. βῇονβ ποῖ ΟἿἱΪυ ἴδια) γι τὰ 41} ἰῃς ᾿ογαΐυσε οὗἉ 
186 βυρ]εοῖ, Ρυϊ ραίϊεηΐ, [α Ὠ7ὰ], ἀπὰ ἱπάοροπάβθης ἱηνεβραϊοη.. ,. Τὶ 
Μ0111 τὰκ διηοηρ [μ6 Ὀεβί, 85 ἐΐ 15 [πε Ἰαϊεβδὲ σοτηπιοηίδτν οἡ ἰῃϊ5 θ658] ἐοξβεῖ: , 
--Τμε Ομ γδαη 1ηπ|οἰϊροηςογ. 

“Ὧγ. σου ]α᾽ 5 σου θηΐδιυ οἡ Μσκ 5 ἃ ἰᾶασρὲ βιισσεββ, . .. δπάᾶ ἃ οχραᾶϊί 
ἴο Απλεγοδῃ βοῃοϊσβῃϊρ. . .. ες 85 ὑυπαουθίεα]ν ρίνθη τι5 ἃ σου  ΠἰΑΤΥ 
οη Μαῖκ ψῃϊοἢ ϑυγραβ565 41} οἴπεῖβ, ἃ ἰῃ]ηρ ννα βᾶνε σεᾶβοη ἴο ὄχροοὶ ψ}}} 
Ὀὲ ἴτας ἴῃ [6 ο886 οὗ ΟΥΕΥΥ νοἱαπ)ε οὗ ἴῃς 56 65 ἴο ΨΏΟΣ ἰΐ ΒΕΙΘΒ ΒΕ, "--7ῆε 
Βίδίσαὶ Ἰον]ά. 

ϑί. [ἀἰΚο 
ΒΥ ἐπε Βδν. ΑΓΕΒΕ. ΡΙΌΜΜΕΕ, ἢ.Ὁ. 

ϑοιησίίπηα Μαϑῖογ οὐ ἴὐηϊνεγϑι τυ ΓΟ] ]οσα, υγῆαπι; ἔογπλ Υ Ες]ΪοΝ 
δηὰ ϑϑηΐοσ Ταυῖοσ οὗ Τ τη (οϊΐερε, Οχέογά 

ζεοννη ὅνο. Νοείΐ, 2.00 

ΚΕ 15 αἰ συ θεά ἰπτουρποιξ ὈΥ ᾿Ἰεασγηΐηρ, βορτοιυ οὗ Ἰυάρτηοηΐ, δηά 
ΒΟΠα εχοροβῖὶβ. [{ 15 ἃ νεῖν σοπίπ  υζίοη ἰο {π6 ἱπίεσρτσοίδοη οἵ {πῸ 
ΤὨϊτά 6οβρεὶ, δηὰ Ψ1}} ἴακε δὴ ὨοηΟσΘΌ]Ὲ ρῥΐαςα ἴῃ πε 56 1165 οἵ ψ Ὡς [ΐ 
ἴοστβ ἃ ρατί.-- ᾿ τοῖ. Ὁ. Ὁ. ΒΑύΜΟΝΡ, ἐπὶ ἐπε Ογἠοοὶ Ἀευΐξι. 

“Ὗς ἅτὸ ρ]εαβεα ψ ἢ ἴῃς [ποσοῦ ρῃηθ55 δης βοϊθπίῆς δοοῦύσδου οὗ {πὸ ἴπ- 
ἰογρσοίδίίοηβ. . ... 1| βθεῖὴβ ἴο 5 (πὶ {πΠ6 σεν ]ηρ σμαγδοίοσίβες οἱ ἴῃς 
ῬΟΟΙ ἰβ5 σοϊητηοῃ 56η56, ἰοτπεά ὈΥ ᾿Ἰεασηῖηρ δηάᾶ ρἱείγ." -τὴὲ Ἡ ογαϊά απά 
Ῥγεξδγίονγ. 

“ΤῸ ἰβ ἃ νϑυδὈ]ς δηα ννοϊσοπὴα δα αἰτίου ἴο Οὐἵ βοιλεννῃδΐ βοδηΥ βίοςκ οὗ 
Ἀγϑί-οἷα55 σοϊητηθηΐαγιθβ οἡ {πε ΤὨϊγα αοβροὶ. ΒΥ [115 βομοϊαυὶν Τποσουρῃ- 
Π655 1 ψ6}} βυβκίαϊηβ. {πε τερυϊα οῃ ψν]ο ἢ ἴπΠῈ ἹΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΘΕΈΒΙΕΒ ΠΔ5 
δἰτεδαν ψνοη.---Ρτοῖ. 17. Η. ΤΒΑΥΕΕ, οἱ Ηαγναγά ζὕηϊυογείέγ. 



ΤΗῊΗΕ [ἹΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟἜΙΤΙΟΘΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΚΥ 

ΟΠΊΔΠ5 
ΒΥ {πὸ ον. ΠῚ ΙΑΜ ΘΑΝΌΑΥ, ὃ.ῦ., 1.11,..Ὁ. 

1λὰγ Μαγραάτγοῖ Ῥσοίοββογ οὗ 1) νη γ ἂηπα (δηοη οὗ (ἢ γϑὶ σδυτοῖ, Οχίοταά 

δηά {Ππ6 

Βον. Α. ς. ΠΕΑΘΙΑΜ, ΜΑΑ., ὃ.ῦ. 
ῬΠηοῖραὶ οὗ ΚΊηρ᾽5 (ο]ομε, ᾿οηάοῃ 

γον ὅνο. Νοῖ, 3.00 

“γε ἀο ποὶ Πεβίϊαϊα ἴο σοπιπλεπα (ἢ8 ἃ5 ἰῃς Ὀεβὲ σοπιπλεπίδσΥ οἡ ἘΠΊ 5 
γεῖ ντιτῖοπ ἴθ ΕΠΡ] 5. [τ ψ}}}} ἀο πιο ἢ ἴο ρορυΐϊαγῖζε {π|5 δαάγγα]Ὲ δηα 
ταυςἢ περαρὰ 5εγίοβ, ΌΥ βῃονίηρ [Πδἱ 1 15 ροββί]ε ἴο ὈῈ οὐ ς] δηα βομ οί α υν 
δηά αἱ {πε βᾶπλε {ἰπὶῈὲ ἀενουΐ δηά βρὶ γίϊυδὶ, δηα ἱπί6 Πρ ὶ}]6 ἴο ρῥἱδίη ΒΙΌ]ς 
τοδάςτβ."---τζλε Οπμμγοῖ διαπαάαγά. 

“Α σοΙηΠΙΘΠἴΔΤΥ ΜΠ ἃ ΝΕΤῪ αἰδιϊηςξ ἙΠδγαοίοσ δηά ρυσγροβε οὗ 115 ονὮ, 
νος ἢ Ὀτίηρϑβ ἰο βιμἀεηῖβ δ πα τηϊ πἰβίογβ δῃ δἰ ἡ] οἢ {ΠῸΥ σαπηοῖ οὈίδἱη 6]56- 
ὙΠΕΓΟ.. . .. ΤΠΕΓΙΕ 15 ΡΓΟΌΔΌΪΥ πο ΟἴΠΕΙ σοτητηθηΐαγυ ἴῃ ὙΏΟΉ οΥςἶθπὶ ἢ85 
Ῥδδη ἘπΠΙρΡ]ΟΥΘΩ͂ 50 βυσοοββί ]γ δηα ἱπηράσίδ!}}γ ἴο Ὀσίηρς οὖἱὐ [ἴῃς δυΐμοσ᾽5 
1πουρῆϊ."-- ἾΝ. ὙΥ'΄. ἡπάορεμάσηϊ. 

“γε ᾶνε ποίῃίηρ Ὀαΐ Βεαγίϊεβὶ ὑσαῖβα ἔοσ ἴῃς ψερ ΠΟΥ πγαίζεσβ οὗ [86 
ΠΟΙΠΠΊΘΠίᾶτΥ. [{ 15 ποῖ ΟὨΪγ οτος], Ὀὰΐ ἐχορεῖςδὶ, ἐχροεϊΐογυ, ἀοςί ΓΔ], 
Ῥταςίίςαὶ, δηα Ἂπλὶ ΠΟ ΠΓΥ ϑρὶ σα]. ὙΠῈ ροβιῦνα σοῃο]υβίοηβ οἱ ἴΠ6 ῬοΟΚΒ5 
ΔΙῸ ΝΟΤΥ ΠΟΠΊΘΓΟΙΙΒ ἃπα τὸ βίου τὶν, ρου ουϑὶΥ ὄνδηρα]ῖςα]. . .. Τἢε σοπ- 
ΤΑΘηΑΓΥ ἄοεβ ποὶ [41] ἰο βρεαῖκ ψἢ {ΠῸ αἰπλοβὲ σενεσεηςς οὗ ἴῃς ψΠοΪ]ε νοσὰ 
οἱ ἀοα."--1λὲ (οηργεραίοπαϊῖδί. 

ΕρΠποοίδη 5 δηἋἃ (οϊοσβίδῃ 5 
ΒΥ {πὸ ον. Τ. Κ. ΑΒΒΟΤΊ, Β.ἢ., Ὁ.1|. 

ἘΟγπΊειΪν Ῥχοΐοββοσ οὗ ΒΙΌ]Ϊςαὶ] Οσθεῖ, πον οὗ Ηοῦτον, ὙΠ ηἱγ ΟΟἸ]ορο, 
θυ] πὶ 

.----..-.«ὕν 

(γον ὅνο. Ναί, Φ2.50 

“ΤΠΕ ἐχερεϑὶβ Ὀδβοά 580 50] ]γ οἡ (ἢ σοςκ ἰουπάδιίίοηπ οἱ ΡὨ]]ΟΙΟΩῪ 15 
ΔΙρα πη ηἰα νεῖν 8 πα σοην] οὶ ὨΡῚΥ βίτοηρ. Α βρίΠίυδ] δηα Ἔνδηρο]! σα] ἰε ΠΟΥ 
Ῥεγνδάεβ ἴῃ6 ἱηίεγρσγείδιοη ἴτοηι ἢγϑί ἰο ἰαϑί. . .. ὙΠ656 εἰειηθηίβ, ἴο- 
φεῖμοσ ἢ (6 αὐς ποτ᾽ {0} -οὐοα νἰβίοη οἵ {πὸ γα, νὴ 5. ἀἰβογμαλπ- 
ἰἶνε Ἰυάρπηεηί πα Ὠΐ5 [6] 1οἰ γ οὗ Ἔχργοββίοη, τηακο {15 ἴη6 ῥδεὲσ οὗ ΔΥ͂ ζοπΊ- 
ΤΟΠΪΑΓΥ Οἡ ἴδ656 ἱπιροτγίδηϊ ἰεἰΐετβ.""---1}ὲ δίαπαατγά. 

“ΑΠ ΘΧΟΘΘΩΙΠΡΙ͂Υ σαγοῖ] δηα ραϊπβίακίηρ ρῥίεος οὗ νου. ὍΠς ἱπίτοάπο- 
ἴογΎ αἰβουπβδίοηβ οὗ αυδϑίίοηβ θεασίηρ οὐ ἴπ6 δυςοη ς Υ ἀπά ἱπίερτιν (οὗ 
[Π6 ἐρ 5.165) ἅγὰ οἰθασ δῃὰ σδπαϊά, δπὰ [μῸ Ἔχροβίτοη οὗ {πε ἰεχέ ἀἰβρίαγϑθ ἃ 
Βπα 5οῃοϊαγβῃϊρ πα ἰηϑῖρῃι." -ὐλ͵ογί πυσοίογη ΟἸγίσιίαη Ααἀνυοκαίε. 



ΤῊΝ [ΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟἼΙΕΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΈΝΤΑΕΥ 

ΡΠ ρρίδη5 δπα ΡΠ ΘΠΊΟΠ 
Βν {πὸ ον. ΜΑΒΥΙΝ ΚΕ. ΥἹΝΟΕΝΊ, ὃ0Ὁ.Ὁ. 

Ῥτοΐοβϑοσ οἵ Β[] σα] 1 τεταίατε ἴῃ Τηίοη ΤἨδφοϊορῖςαὶ ϑεπιΐπατσυ, Νενν Ὑουκ 

΄γονπ ὅνο. Νοίΐ, φΦ2.00 

“ΟΥὨ [6 τπηεγῖ 5 οὗ (86 σους 1 15 ἐπουρἢ ἴο 88Υ ἰδμαΐ 1 15 ννοσίῃυ οἱ 115 
δες ἴῃ {π6 ποῦῖς ὑπαογίακίηρ ἴο ΒΓ ἢ 11 ὈεΪοηρβ. [15 [0}} οἱ 7υ5ῖ ΒΓ ἢ 

ἱπίοσηδοη 85 ἴῃς ΒΙΌΪς βιυάεηΐ, ἸαγΥ οὐ οἰοσῖςαὶ, ποοάς; δηα ψ Ὦ1]|6 ρ᾽νίηρ δὴ 

Δρυπάδηςο οὗ {π6 ἰσγυςἢ5 οὗ ογυα!ίοη ἴο δά 1ῃ6 οσιττςα] βία άφηΐ οὗ ἰῃς ἰοχί, 11 

ΔΡου 45 Α]5ο ἴῃ {πᾶΐ τοσα ρορυϊδγ ᾿ηϊοσπηδίΐοη νϊο ἢ Θη4 0165 ἴῃς αἰϊθηςνα 

ΤΟΔΟΥ δἰπιοβί ἰο ρὰΐϊ Εἰπηβο] 1η δι. Ῥδι}5 ρίαςε, ἴο 5ε6ὲ ψ ἢ {ΠῈ ἐγεβ δηά [εε] 

ἢ [ἢς Ὠδατὶ οὗ ἰῃς Αροβί]α ἴἰο {ῃ8 (σεηι1}65.᾽᾽ ---Βοσίον Α ἀυογίίδεγ. 

““ΤΗτγουρδουΐ [πΠ6 νου ΟΠ Ὺ σοβθατο 15 ον ἀθηΐ. [10 σοιητηθηάβ 1.56} 

ὉΥ 115 οἶθασ οἰυοϊἀδίίοη, 115 Καθ Ἔχερεβὶβ ΙΓ ἢ τᾶτῖκβ ἴῃΠῈ ψοσγὰ βίυαν οἡ 

ἜΝΟΓΥ Ρᾶρε, 115 σοτηρδοίπεββ οἱ βίδίοιηεης δηὰ 115 βἰ πρ Ἰοἱΐν οὗ ἀισδηρειηεηΐ.᾽» 
--ἰὠμογαη ἩΖογίά. 

ϑί. Ροίογ δπάή ϑί. 46 
ΒΥ {πε ἢδν. ΟΗΑΒ ΕΘ ΒΙΠαΑ, δ.Ὁ. 

Ἐδερίυ5 ῬχοίεἊβϑου οὗ Ἐςοϊοβϑίβίῖοδὶ ἩΠϑίοσυ ἴῃ {πὸ ΤΙ νοσϑιγ οὗ Οσχίοσαά 

(γον ὅνο. Νοί, 92.550 

“ἨΪ5 σοπηπ]εἰΑΓΥ 5 ΝΟΥΥ βδ ϑίδοίοτυ ἱπἀοεά. Ἠΐ5 ποίθϑ ἃγτὸ ρδγεου αυ]ν 
νυ ]6. Νε Κηον οὗ πο ψοσκ οὐ ἴμεβε Ερίβι]ε5. νυ ΠΙ ἢ 15 50 {1]} δηά κδ[15- 

[δείοτγ."--Ἴὴὸ Πἰνίπρ ΟἸγοῖ,. 

““Οδηοη Βίρρβ του 15. ὑγε- }  ΠΘ ΠΕΪΥ οπαγαοίογζεά Ὀγ πα ϊςῖα] ορεπ- 
τηϊηἀοπεϑβα ἀπά βυτηραίμειις ἐηϑῖσῃς ἰπῖο Ὠἰβίογιςα] σοπαϊτοηβ. Η15 σϑδ]βς 

ἱπιογργείδ:οη οὗ {ΠπῸ σϑϊ δος οὗ {π6Ὸ6ὶ ἃροβίϊεβ δηὰ ἴῃς εἰγουγηβίδηςεβ οὗ {ῃῈ 

ΘΑΥγ σμυγοῖ τεπμάθτβ {πῸ νοϊατης ἱηνδ] θα Ὁ ]Ὲ ἰο βἰυάοπίβ οὗ {Π656 {Π6Π|65. 

ΤΠΟ οἐχορείῖσαὶ τνοῦῖς ἰῃ [86 νο]υπηα τεϑίβ οα (π6 Ὀγοδά Ὀδϑὶβ οἵ σαγοῖμϊ] 11η- 

συϊκιὶς βίααν, δοαυδϊηΐδησε 1 Δροςδ]γρίὶς ᾿ογαΐασγε ἂπὰ τπ6 τ ηρβ οἵ 

{ῃς Ἐδίποσβ, ἃ βδϑᾶπε ἰυάρτηεηΐ, πα ροοά 5εηβε."---αἸ)πογίσαμ σμγηπαὶ οὐ 

ΤἠἼεοίοργ. 



ΤΙ [πίογπαίοπ4| 

ἸΠοΟΙοσίσΔΙ 110 ΓΔΓῪ 

ΕΠΙΤΟΙΒΘ᾽ ΡΒΕΡΑΓΟΒ 

ἨΕΟΙΟΟΥ͂ μᾶ5 πηδάβ ρσσγεαΐ δπὰ στὰριὰ δαάνδῆσαβ 

ἴῃ γεσοθηΐ γϑᾶῦβ. Νέαν 11η685 οἱ ᾿ἱπνεϑίρίϊΐοῃη ἤᾶνα 

Ὀδδη Ορεπεαα τρ, ἰγεϑῇ ρῃϊ ἢὰ5 δῆ σδϑδὲ ὑροῇ 

ΤΩΔΏΥ 50] 6οῖ5 οὗ [Π6 ἀδοραβί ἰηἰογαϑί, πα {Π6 Ὠἰδίογιοδὶ 

τηοῖῃοα ἢδΔ5 Ὀδφη δρρ δα ν]ἢ ᾿προτγίδηϊ γοϑυ]ῖθ. ΤῊ Ϊ5 

Πὰ5 ρῥυερασγεὰ ἴῖῃ6 ΑΥ ἰοῦ ἃ [ἸΌΓΑΓΥ οἱ ΤΘοΟΪορΊΟΑδὶ 

Θοίδησθ, δηα ἢδ5 ογοαϊθα {πΠ6 ἀσπηδηα ίοσ 11. [{ δ5 αἷϑὸ 

τηδ66 1ἴ δ οὔσα ορρογΐίυπα δη6 ργδοίϊοδθ]α ον ἴο 56- 

συγ ἴΠ6 5εσνίσαθβ οἱ 5ρθοϊδ δίβ ἴῃ ἴῃς αἰἤεγοηΐ ἀερατγί- 

τηεηΐβ οἱ ΤἼὨΏΘΟΙΟΡΥ, απα ἴο αϑϑοοϊδίε ἴΠ δ ἴῃ δὴ δηΐοσ- 

ὈΓΙΒΘ ΏΙΟΣ ΨΜ1]1 {ΓΗΒ ἃ τεοοσὰ οἱ ΤὨδοϊορίοδὶ 

ἸΠ]ΠΪΓΥ ὉΡ ἴο αἀδία. 

ΤῊΙϊβ ΠΙΌΓΑΓΥ 5 ἀδϑρηεα ἴο οονογ ἴἢ6 ψ Πο]6 Πε]ὰ οἵ 

ΟὨΒτιϑιίδη Τ᾽ θοϊορυ. Ἐδοῆ νο]υπια 15 ἴο Ὀ6 σοΙῃρ]εῖθ 

ἴῃ 156], νυ 8116, αἴ {ῃ6 βαγὴηδ {1π16, 1 ψν1}} ἰογπὶ ραγί οἱ ἃ 

σΑγΘί]]γΥ ρ]αηηθα νοϊ]θ. Ομ οἱ ἴῃς Ἑα]ἴοΥβ 15 ἴο ργϑ- 

ΡᾶΓΕ ἃ νοΪυπιε οἱ ΤἼὭθοϊορίοδὶ Επογοϊορδαϊΐα νυν ἢ σἢ Μν1]}} 

σῖὶνα {ῃ6 ὨΙβίοΟΥΥ δηα ᾿Ἰογαΐαγα οἱ ϑδοὴ ἀδραγίπιεηΐξ, ἃ5 

ψ6]] 45 οἱ Τ Πεο]ΪορῪ 85 ἃ ψ ῇοΪβ. 



ΤῊΕ [ΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΉΗΕΒΟΙΟΘΟΙΟΑΙ, ΓἸΒΒΑΒΥ 

ΤῊ ΓΠΙΊΌΓΑΓΥ 15 ἱπίθπαθα ἴο [οστὴ ἃ 85617165 οἱ Τοχί- 

Βοοῖκβ ίοσ δίπαβθηίβ οἱ Τθοϊορυ. 

ΤῊ Αὐἱμοῦβ, ἰμογοίοσα, δἰ δὶ σοπο βῆ 6855 Δηα σΟΠ- 

Ρδοΐηα655 οἱ βίαίθειηθηί. Αἱ [Π6 βδαπ16 {1π|6, ἴδ ν Πᾶνα ἴῃ 

νίαν {παΐ ἰαγρα δπα ᾿Ἰποσγϑδβὶηρ᾽ οΪα55 οἱ βιπἀθηΐβ, ἴῃ οἴ ΠΘΓ 

ἀεραγίπηθηίβ οἱ πα ΓΥ, ν ῆ0 ἀδϑίγα ἴο πᾶνε ἃ βυϑίθιηδίο 

Δηα ἱΠογουρῇ δχροβιίίοη οἱ Τ βθο]ορίοδὶ ϑοίθησθ. Ταοῆ- 

ηἶσαὶ πηαϊίθγβ Ὑ}1}} {πογαίοσγα θ6 ἰἤγονη ἱπίο ἴῃς ἔογῃι οἱ 

ηοίθ65, Δηά {Π6 ἰοχί ψ1]}] Ὀ6 τηδᾶε 845 γεδαδῦ]α δπαὰ αἰίσαοί- 

1γ6 85 ΡΟβϑ50]6. 

ΤἼΘ ΓΙΌΓΑΓΥ 15 ᾿πἰογπδίϊοηδ] πα ἰηϊογοοηίαβϑίομπαὶ). [{ 

Ψ11 Ὀ6 σοπαποίεα ἰῃ 4 σδίμοὶιο βρ σι, δηα ἴῃ {Π6 

ἰπίθγαϑίβ οἱ ΤὨΏΘΟΪΟΡῪ 85 ἃ 560] 6η66. 

[5 δἰπὶ νν1}} 6 ἴο σῖνα [1]1] ἀπά ἱπιρδγίϊδὶ βἰαίθπηθηΐβ 

Ὀοΐῃ οἱ ἴπ6 τσϑϑυ]ῖβ οἱ Τ᾽ πβοϊορίοδὶ δοίθησα δπα οἱ ἴῃ6 

αισδδίίοηβ ψ ῃϊοἢ ἃγα 511} δ ἰδϑὺθ ἴῃ ἴῃ6 αϊβοτγεηῖΐ 

ἀεραγίπιθηίΐβ. 

ΤὨΘ Αὐΐδμοῦβ 1} θ6 βοθοὶαγϑ οὗ Γεσορ]Ζαα γοριυίαίοη 

ἴῃ [ἴΠ6 56 νδύδὶ Ὀγαησἢα5 οἱ βίαν αϑϑῖρηθα ἰο ποθ. ΤΏΘΥ 

ν01}} Ῥ6 δϑϑοοϊδίβα ψ ἢ δασἢ οΟἴμῈῚ δπὰ ψ ἢ ἴμ6 ΕΑ ΤΟΥΘ 

ἴῃ ἴῃ6 οἤοτγί ἴο ῥρσγονῖάθ ἃ 56 ῦῖεβ οἱ νου πη65 Ὑ ΠΙΟΝ ΤΑΥ͂ 

Δαδαυδίθὶυ γοργεβαηῖ {π6 ργεβοηΐ σοπαϊίίοη οἱ ἰηναβί!- 

δαίίοη, δηα ᾿ηαϊοαίθ {Π6 ννΑῦὺ ἴοσ ἐγ ΠῈΓ ΡΓΟΡΎΘ58. 

ΟΗΑΒΙΕΘ Α. ΒΕΙΘσΚ 

ΘΤΕΨΝΑΕΚΊ Ὁ. Ε΄ ΘΑΙΜΟΝΌ 



ΤῊΣ [ΝΤΕΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤἨΗΕΟΙΟΟΙΟΑΙ, ΓἸΒΕΑΕΥ 

ΑΚΕΑΝΟΕΜΕΝΊ ΟΕ ΝΟΙΌΜΕΒ ΑΝῸ ΑΤΗΟᾺΚΘ 

ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΑΙ. ΕΝΟΥΟΙΟΡΑΞΌΙΑ. Βν (ΗΑΛΚΙΕΘΒ Α. Βκισαβ, .}., 
Π.11ὸ|ι, Ῥτγοίεβϑοσ οἱ Τπεοϊογσίοαὶ Ἐπογοϊορεάϊα δηὰ ϑγιῃθο)ῖοβ, ἰὐ πίοι 
ΤΗδοϊορίςοαὶ δε ηασΥ, Ναὸν Υοτκ. 

ΑΝ ΙΝΤΗΟΌυΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ΚΕἸΤΕΒΑΤΟΗΕ ΟΕ ΤΗΕ ΟΙὉ ΤΕΒΤΑ- 
ΜΕΝΤ. ΒΗ'γ5. Ια. θλκινεκ, 1).Ὁ., 0.1μπ|, Καρίυ5 Ῥτγοίεββογ οἱ Ηδῦγεν 
δΔηὰ (δποη οὗ (γιϑὲ Οπατγοῦ, Οχίογα. [Ἀευϊτεά αμά Επέαγρεά Ξα ον». 

ΟΑΝΟΝ ΑΝΌ ΤΕΧΤ ΟΕ ΤΗΕ Οἱῦ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. ΒΒγ ΚΆΚΑΝΟΙΒ 

ΟΚΑΊΝΕΟΚῸ ΒΟΚΚΙΤΤ, Μ.Α., Νογγίβίδη Ῥγοίεβϑδου οὗ ὈΙν 1 , {πἰνεγβιῖν 
οἱ (διδτιάρα. 

Οιἱῦὺ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ ΜΙΒΤΟΗΥ. ΒΥ ΗΕΝΚΥ ῬΒΕΕΒΕΚΝΕ. ὅΜΙΤΗ, Ὁ.Ὁ., 
βοπηοί πα Ῥγοίεϑϑου οἱ ΒΙ 1104] ΗἸϑίογν, Αὐημοῦϑὶ (ο]]ρε, Μδ85. 

[!Ψνοτυ Ἀεαάν. 

ΟΟΝΤΕΜΡΟΒΑΗ͂Υ ΗΙΒΤΟΡΗῪ ΟΕΥ͂ ΤΗΕ Οιῦ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Βν 

ΕΚΑΝΟΙ5 ΒΚΟΥΝ, 1).10., 1{,,Ὁ., 9 .1μπ|ς, Ῥτγοΐδδβθοσ οὗ Ηρῦγεν, ἴὐηίοη 
ἹΠΠδοϊορίοδὶ ϑειλΐηαγσυ, Νὸν Ὑοτκ. 

ΤΗΕΟΙΟΟΥ ΟΕἌ ΤΗΕ Οιἱῦῷ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Βγ Α. Β. ὍΑΝΙΠΞ5ΟΝ, 

[).1)., 11,..1.., βδοιπείῃς Ῥγοίεσβϑου οἱ ἤεῦγον, Νενν (ὉἸ]ερα, ἙαϊΡυΓρΉ. 
[ΔΝνοτυ Δεαάνγ. 

ΑΝ ΙΝΤΒΟΌΟΟΤΙΟΝ Τό ΤΗΕ ΌΙΤΕΒΑΤΟΒ Ὲ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕΝ ΤΕΒΤΑ- 
ΜΕΝΤ. Βγ Κεν. [ΑΜῈ5 ΜΟΕΑΤΊ, Β.1),, ΜΙηϊδῖεγ (᾽πϊεα Ετοα ΓΠυτγοΐ, 
ΤΠ υπαάοῃμα]!α, ϑοοι]δηά. | 

ΟΑΝΟΝ ΑΝΌ ΤΕΧΤ ΟΕΡΓ; ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Βν ὕλβθρακ Εεν 

σκεξοοκυ, Ὠ.Ὁ., 1.1,.7ὴ., Ῥγοίεβδοσ. οὗ Νὸν Ταεβίδιηεηι Εχερεβὶβ ἴῃ 16 
{ηϊνογϑιῖυ οἱ 1 ΕἸ ΡΖίρ. [Δίσιο Αἐαα)»γ. 

ΤΗΕ ΙΙΡΕΕ ΟΕ ΟΗΒΙΒ5Τ. Βγ νι ΑΜ ΒΆΝ ΌΑΥ, Π.Ὁ., 1.1,,Ὁ., Τὰν 
Μαγγραάγεὶ Ρσγοίεϑϑοσ οἱ 1 1ν 1Π1γ δηα σδηοῃ οἱ (γιδὲ ΟΒυτγοῖ, Οχίοτγά. 

Α ΗΙΒΤΟΡΗῪΥ ΟΕ ΟΗΗΙΒΤΙΑΝΙΤΥ ΙΝ ΤΗΕ ΑΡΟΒΤΟΙΙΟ ΑΟΕ. Βγ 
ΛΔΆτηῦκ Ο, ΜΟΟΙΕΡΕΚΝΊΤ, 1). Ὁ., Ργοίεβϑοσ οἱ (Ββυγοῦ Ηἰβίογτυ, πίοη ὙΤΠοο- 
Ιορῖοαὶ ϑεπληαγυ, Νὲν Δ οτκ. [στο Δεαΐν. 

ΟΟΝΤΕΜΡΟΒΗΑΗΥ ΗΙΒΤΟΡΗῪ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Βγ 

ΕΚΑΝΚ (. ΡΟΚΤΕΒ, 1).}., Ῥγοΐεϑϑοσ οἱ ΒΙ01]1ς4] Τ᾽ θοΪορυ, 16 {η]νογβιίγ, 
Νεν ἀνθ, (Ὁπη. 

ΤΗΕΟΙΟΟΥ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΒΘΤΑΜΕΝΤ. ΒΒ ΟΕΈΟΚΟΕ Β. ΘΤΈΝΕΝΘΒ, 
Ὦ. Ὁ., βοπιεῖίπις Ῥσγοίεβδϑοσ οὐ ϑγυϑίεμηδίο ΤΠΘΟ]ΟρΡΥ, Υ8]6ε [Π ηἰνογϑιίγ, Νὰ 
δνοῃ, (οηη. [Δῖοτυ ἰεαάγ. 

ΒΙΒΙΙΟΑΙ. ΑΠΟΜΑΕΕΟΙΟΟΥ. Βγ6. ΒύσΗΑΝΑΝ Ομβαάαὺ, Ὁ.Ώ., Ῥχοΐεϑδϑοσ 
οἔ Ἡεῦτγεν, Μδηϑῆεὶ ἃ (ο]]ερε, Οχίοσα, 

ΤΗΕ ΑΝΟΙΕΝΤ ΟΑΤΗΟΙΙΟ ΟΗυΟΗΟΗ. Ἐγ ΚΟΒΕΚΊ ΒΑΙΝΥ, 0)..}., 
1.1,.1)., δοπιδιίμηα ᾿ΧΙΠΟΙΡΑΙ οὐ Νὰνν (ΟἸ]ασε, Βαϊ ΡαγρΆ. [Δ νοτυ Αεαάγ. 

ΤΗΕ ΕΑΆΉΙΥ ΙΑΤΙΝ ΟΗυῆοΟΗ. Βυ (ΗΑΚΙΕΒ ΒΙΟσΟ, Ώ.Ὁ., Ἀδρία5 Ῥτο- 
εββοσ οἱ σμυσοὴ Ηἰβίοσυ, [)ηϊνεγϑιῖν οἱ Οχίοτσα. 



ΤῊΕ [ΝΤΕΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΟΙΌΟΘΙΟΑΙ, [ἸΒΕΑΒΥ 

ΤΗΕ ΙΑΤΕΗ ΙΑΤΙΝ ΟΗυῆ ΘΗ. ΒΥ. ΝΝν. Ατϑον, Μ.Α., Ῥσγοΐδβϑββοσ 
οὗ ΟΒυσοὶ Ηἱἰβίογυ, Κιηρ᾽5 (ο]]ερσε, ᾿οπάοῃ. 

ΤΗΕΟΒΕΕΚΑΝΌ ΟΗΙΕΝΤΑΙ ΟΗυΗΟΜΗ ΕΒ. ΒΥ. Ε. ΑΡΕΝΕΥ,Ώ.Ὁ., 
Ῥηποίραὶ οὗ πἀδρεπάδηι (ο]]ερε, Μδποῇδβίογ. 

ΤΗΕ ΒΕΕΟΒΗΜΑΤΙΟΝ. ΒΥΤ.Μ.ΟΙΙ ΙΝ βαὺυ, Ὁ.Ὁ., Ρυϊποῖραὶ οἵ τὰς Τ᾽ ηἰτοά 
Ετες (ο]]ερε, ΟἸαϑρον. [2 υοὐς. Δ οτυ Κεαάνγ. 

ΟΗΗΙΘΒΘΤΙΑΝΙΤΥ ΙΝ ΙΑΤΙΝ ΟΟυΝΤΗ͂ΙΕΒ Θ5ΙΝΟΕ ΤΗΕ Οουνοιι!. ΟΕ 
ΤΗΕΝΤ. Βγ ΡΑΌῚΪ, ΘΑΒΑΤΙΕΚ, 8.1μπ|. 

ΘΥΜΒΟΙΙΟΒ. ΒΥ ΟΗΑΚΙΕ5 Α. ΒΕΙσσΒ, .Ὁ., θ.1,κπ|,. Ῥγοΐεββοσ οἵ 
ἸΠεοϊορίοαῖ Ἐπογοϊορεάϊα δηα ϑυ)ῃθο]οβ, ὕπο Ὑ μδο]ορῖσαὶ ΘΠ ΏΔΓΥ, 
Νεν ΥοΥκ. 

ΜΗΜΙΘΤΟΗΥ ΟΕ ΟΗΗΙΒ5ΤΙΑΝ ὈΟΟΤΗΙΝΕ. ΒΚ 6. Ρ. ΕἸΒΗΕΚ, ἢ.}., 

1,1,..Ὁ., Ῥγοίεββοσ οὗ Ἐξοοϊθϑίβδίοαὶ Η ϑίουυ, 416 [᾽ ηἰνεσϑιῖγ, Νὲνν δλνοη, 
(ομῃη. [Δ ευϊφεά ἀγα Ξγέαγρεαῖ ΖΞ αἸἼ110721. 

ΟΗΗΙΒΤΙΑΝ ΙΝΘΤΙΤυΤΙΟΝΒ5. ΒνυΑ.. α. ΑἸεν, Ὁ. Ὁ., Ργοίδββου οὗ 
Ἐρο]οβαϑςαὶ Ηἰβίοσυ, Ῥσγοίθϑίδηϊς ΕΡίβοορδὶ ΤΙΝ γ ϑοπῃοοὶ, Οαιηρτίάρα, 
Με455. [Δ οιυ Αεαάγ. 

ΡΗΙΙΟΘΟΡΗΥΟΕ ΒΕΙΙΟΑΙΟΝ. ΒΥ ΕΟΒΕΚΤ ΕἸΙΝΤ, Ὁ. Ὁ., 1.1,.1}).,, Βοπγ6- 
ἔἰπὴς Ῥτγοΐθϑϑογ οἱ ὈΙΝΊ ΠΥ ἴῃ ἴῃ ὑΠιΊ εγϑν οὐ ἘαΙΡυΓρΡἢ. 

ΤΗΕΗΙΒΤΟΒΥ ΟΕ ΒΕΙΙΟΑΙΟΝΘ. ΒΒ. ΟΕΟΚΟΕ ΚΕ. ΜΟΟΒΕ, 2.}., 1.1,.Ὁ., 
Ῥτοίδϑθϑθοσ ἰη Ηδγναγάὰ {π᾿ νουϑιῖγ. 

ΑΡΟΙΟΘΕΤΙΟΘΒ. Βγυ Α. Β. ΒεΕύςε, 1ὴ.}Ὁ., βοπιοίϊπηθ Ῥγοίεθϑδοσ οἵ Νεν 
Τεβίδιηεηϊ Εχαρεβϑὶβ, Εγεα Ὁῃυτγοῦ (οἸ]]ερε, ΟἸαβρον. 

[Δ ευϊδοά απ ραν ρεα ἘΞ αὐ 1071, 

ΤΗΕ ὈΟΟΤΗΙΝΕΟΕΟΟΌ. ΒγΥ ΠΠΙΙΑΜ Ν. ΟἸΑΚΚΕ, Ὁ.})., Ῥτγοίεϑβοσ 
οἱ ϑγβίοτηδιίς Τπεοϊοργ, Ηδημ]ίοη ΤἼὨΘοΟ]ορίσαὶ ΘΘΙ ΠΑ ΓΥ. 

ΤΗΕ ὈΟΟΤΗΙΝΕΟΕΜΑΝ. ΒΥ ΊΠΠΙΑΜ Ῥ, ῬΑΤΕΙΘΟΝ, .Ὁ.., Ῥτοίεϑϑοῦ 
οἱ Ὠἰνιηιῖν, [ ϊνεύϑν οὐ ΕΑ ΡαΓρΡΏ. 

ΤΗΕ ΟΟΟΤΗΙΝΕ ΟΕ ΟΠΗΗ͂ΙΘ5Τ. ΒΥΗ. ΒΕ. ΜΑΟΚΙΝΤΟΞΗ, ΡΒ. Ὁ., Ῥγοίδϑβου 
οἱ ϑγϑίθιηδίις Τῃθοίορυ, Νενν (ο]]ερε, Βα υτΡῃ. 

ΤΗΕ ΟΗΗΙΘ5ΤΙΑΝ ὈΟΟΤΗ͂ΙΝΕ ΟΕ ΘΑΙΝΑΤΙΟΝ. ἢν ἙΟΚΟΕ ΒΒ. 51Ὲ- 
ΝΕΝ5, 1).1)., βοπηείίμης Ἐτοίθββου οἱ ϑγϑίθπχδαις ΤΠθοϊοσυ, δαϊε {Ππηἰνευϑιγ. 

[Δ Λῖοτυ Αεαςώγ. 

ΤΗΕ ὈΟΟΤΗ͂ΙΝΕ ΟΕ ΤΗΕΟΜΒΜΉΗΙΒΤΙΑΝ ΓΙΕΕ. ΒΥ Δ ΠΠΙΑΜ ΑΌΑΜΒ5 
ΒκοΟΝΝ, .}2., Ῥτυοΐεββθου οὗ ϑγϑβίεμπιιις ΤὨὭθοϊοσυ, [ἰπἰοη ὙΠθο]ορίοδὶ 
ΘΟΠΊΪΠΑΥΥ, Ναὰν Υοτσκ. 

ΟΗΗΙΘΤΙΑΝ ΕΤΗΙΟ5. ΒΥ ΝΈΝΜΑΝ ΝύΤήΗ, 12).}., Ῥαβίου οὗ Ὁοηρστεσα- 
τἰἴοηδὶ Ομυτοῆ, Νὸν Ηδνεη. [Δευϊφεα αηα γι αγρεα ΖΞ αἰϊέο». 

ΤΗΕ ΟΗΗ͂ΙΒ5ΤΙΑΝ ΡΑΘΤΟΗ͂ ΑΝΌ ΤΗΕ ΨΟΗΚΙΝΟ ΟΗυΗΟΗ. ΒΥ 
ὙΥΑΒΗΙΝΟΤΟΝ ΟΠΑΌΘΕΝ, }).}., Ῥαβίου οὗ (οηρτορδιίοηδὶ (πυγοῖῦ, (ο] απ, 
ΟΠίο. [Δισιὺ μεαάγ. 

ΤΗΕ ΟΠΗΗ͂ΙΒΘΤΙΑΝ ΡΒΕΑΟΗΕΉΗ. [4 μέλον το ὅε απρομ 1. α κα έδν. 

ΒΑΒΒΙΝΙΟΑΙ. ΚἸΤΕΒΑΤΟυΗ Ε. ΠΥ 5. ΘΟΗΈΘΠΤΕΚΝ, Μ.Α., Ργεβιάθης οὗ 
[ῃς [ἐν] ἢ ΤΠεο]ορίοαὶ ϑεπιίπαγγ, Νὰ Υοῦκ (ἰγ. 



ΤῊΕ [ΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΑΙ, ΓΙΒΒΑΚΥ 

Α Πιίδβίογυ οἱ {πὸ ο[ογπιδί!οη 
1. ΤΕ ΒΕΕΟΒΜΑΤΙΟΝ ΙΝ ΘΟΕ ΜΑΝΥ 

11. ΤΗΕ ΒΕΕΟΒΜΑΤΙΟΝ ΙΝ ΓΑΝΌ5 ΒΕΥΟΝΌ ΘΟΕΗΜΑΝΥ 

ΒΥ ΤΗΟΜΑΒ Μ. ΠΙΝΌΘΑΥ, Μ.Α., Ὁ.Ὁ. 
Ῥηηοίραὶ οἵ ἐπε τ ηἰτεὰ Ετες ΟΠυτοῦ (ΟΙ]ορς, ΟἸδθρονν 

Ογοννη ὅνο, 544 ρᾶζοβ, 2 νοΐβ. Εδοῇ 2.50 ποῖ 

““ὙἼΠΙ5 νοϊππιε ἰ5 τηαικοα Ὀν Πἰρῇ βομοϊαυβῆϊρ δηά σοηβί ἀδθσγαΐε ἰγαηϊζη6 55 
ἴῃ [ες ἰτεδίπιεηΐϊ οὗ ἀεθαίδοϊς αιοβίοηβ." --τς {ὺηἸνογεαϊδί 1,αάεογ. 

“ΤΠ ἀττδηρεηγεηΐ οἵ {με ῬΟΟΚ 15 πποβί Ἐχοο]]εηΐ, αηὰ Ώ1]6 ἰΐ 15. ἃ ΟΣ 
ΔηΠ 5 ΠΟ] εν δοςσουηΐ ἰΐ ἰα 50 ἀσσαηρεα ἰΠμδΐ ἴογ ἴπε βἰυαεπηί οἱ ἴῃς Ἐεἰοτπηδ- 

(ἴοη ἰΐ 58 αἰπιοβί ἐπουοϊορααϊς ἱπ 115 σοηνοηΐεηος 8η4 σοποίβομαθθ. [{ 15 ἃ 
ῬοΟΪΚ πο ᾿ἰΡγαΓΥ, ΡυὈ]]ς οσ ῥὑσῖναῖθ, σδῃ σϑα]γ θὲ ἱτμοιυΐ."--Αεοογά οἱ ΟἈγ5- 

ἑΐαπ Ῥογᾷ. 

“Νὸο ῥσγενίουβ ἢβίοτυ, γγὰ Ὀεΐΐονε, ἢὰ5 ρίνθῃ 50 ἴ1]] δηά ρσδρῇῆϊς ἃ Ροῦ- 

ἰγαϊΐαγα οὗ {πε ἱπιε]]εσίυδὶ, βοοῖαὶ δηά σοὶ ρίουβ 16 οὗ {πε ἂρὲ ψῖοἢ ρᾶνα 

Ὀίπἢ ἰο ἰῃε Ἐείοτγπηδίίοη, οὐ Ὄχῃὶ 64 50 ο]οασὶν ἴῃς ἱπιϊτηαῖα σοηπθο ο ἢ 

οἵ {πε ἐνδηρε ςαὶ γενίναὶ ἀπάοσ ΤΠ Γ ἢ [Π6 ἔδυ ν σε! ρίοη ῥγεβεηΐ δηᾶ 

ἰδυρῃῖ ᾿η (ἀοστήδη Πομ165 ἔτη τηραϊονα] {1π|65."--ἼΤ ες (Ἀγ αν 1 π οἰ ρθη σον, 

“Τῆς ὈΟΟΚ, 85 ἃ ψῃοΐθ, 5 οὔθ οἵ γᾶτθ να]ϊῃθ. [1 15 [}} οὗ ρἱςίαγοβ ἃ5 νἱνα 

85 1{ {πον οσα ἀσγάννῃ ἔσομῃ 16. 1ἢ ἃ 5οῆβε ἴΠεῈῪ ψέσε, ἔοσ τσ. 1.1ηάϑαν Πᾶ5 

Βυςςοεοαεα 1 {πἰπκίηρ Πἰπηβο} ἰηῖο τῆς 16 δηα ροϊηΐ οὗ νὶεν οὗ (με ετὰ οἵ 

ΜΠΙΟἢ με ψυγῖθβ, ἴο ἃ τουηδύκαῦϊε ἄσρῖοο. ὙΠ στοϑάοσ Ο σοχιηρ]εῖεβ (ἢ]5 

᾿πίθηβοὶν Ἰηἰεγεϑίηρ νοϊαπηθ, Ψ1]1 ΙΟΟΚ ἔοσννασγά οαρεῦὶν ἰο {π6 πεχί.-- 

Ολγίςίαη ον ά. 

“ΤΉς ροοά Ὀαΐδηςο οἵ γιαίθσδὶ, σῇ Ῥυίποῖραὶ 1,πᾶάϑαν μᾶ5 δἰἰαϊηθα ὉΥ 

ἃ 561{-ἀδηγιπηρ Ἔχοϊυβίοῃ, ἃ5 νν6}}] ἃ5 ὈΥ πῇς ἢ τοϑθδσοῇ δηα ἱπο]ιβίοη οὗ γεβῃ 

τηδίοσίαὶ, τη κοβ {πὸ νου ἃ τε] δ αϊτοη ἴο ΟἿΓ πιδίετία]5 ἴογ οἰυμαγ."--7}6 

ΟοηρτγεραίἑοπαϊἼοί. ᾿ 

“Ἐ ΝΕΓΥ ἱπιο!Πἰρεπέ Ἰαγυηδη σαπ δηΐου {πε Ῥοοΐς ἱμοσουρῃϊγ, ἢ 116 115 Ἰοοί- 
ποίθ5 δηᾶ ὈΪΌ]ορταρϊ65 ρῖνε 1 ᾿πεγεβί δηα να]ιο ἴοσ (Π6 Βρεοῖδὶ βίπαθηϊ.᾽"--α 

Νέει Υογὰ Οὐϑεγυοτ. 



ΤῊΕ ΪΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΟΙΟΘΙΟΑΙ, [ἸΒΕΑΕΥ 

ΤΠοοίοσυ οἱ {Π6 Νοὺνν Τοβίδπιοηί 
ΒΥ ΠΕΟΒΕΑΕ Β. 5ΤΕΝΕΝΘ, ἢ.8}., 1.1..Ὁ. 
Ῥτοΐεβϑοσ οὗ ϑυβίευηδις ΤΠεοίορυ, ὕα]ς ΤΠ ηἰνευϑ νυ 

(γον ὅνο, 6328 ρᾶαφοβ. φΦ2.50 ποί 

“Τῃ βν]ς 1 15 Τάσοῖὶν οἶθασ, β' τ ρ]6, πα Ξἰσοηρ, δάδρίοα Αἰἶκα ἴο {π6 ρεη- 
ΕΓΔ] τεῦ δηά ἴπε ἱπροϊορίςὶ βίμἀθεηῖϊ. ὙὍὙὨΘ [ΟΥΤΏΕΣ ο18455 νν}}} ἢπά 1{ τεδά- 
Δ0]6 δπά ἱπίοσεβηρ ἴο δὴ ἀπυβυδὶ ἄερτεα, ἢ] {πῸ δἰυάδης Μ}1}} να]ὰαθ 115 
{ποτουρἢ βομοϊδυβῃϊρ ἀπά Τοιϊηρ]εΐδηδθϑβ οἱ ἰγεδίπηθηῖ. Η5 ΔΌΓΙΚ Πδ5 ἃ 51π|- 
Ρ ἰοἰγ, θεδαΐν, δηὰ ἔγεϑῆηθβ5 ἴμδὶ δα ρτυθδίὶν ἴο 115 βοῃο αυ]ν Ἐχοα]]θηςα δηά 
ψοσίῃ."--ΟἸγϑδιίαη Αἀνοοαίε. 

“ ἰβ ἃ ἔπε ὄχδίηρῖθ οἵ ραϊηβίακίηρ, ἀἰβου τ πδίίηρ, ἱπηραγί4] Ταβθάσο 
Δη4 5ἰαίειηθηί." --Ἴ9 πὸ Οομργεραϊτοπαϊ15ί. 

“ΤῸ {111 σογίδιν ἴαϊκε 115 ρΪδοθ, αἰΐοσ σαγεῖα] τεδαϊηρ, 85. ἃ νδἰιυδὮ]α 
ΒΥπορβὶβ, πο ΠΟΥ ῬΑΓῈ ΠΟΙ Ονεσ- ἰδ ροσγαίΐε, ἰο νῃ]οἢ σεοοῦγβα νν1}}}] Ὀ6 δα ὉΥ 
(πε δἰ ἀεηΐ οὐ ἰθδοῦοσ ῆΟ τεαυΐγοβ 1] τηοάσδχαϊς σοπλρᾶβ5 ῃ6 ρ]ϑί οἱ 
τ οάσσηῃ γεβεᾶσοῇ."--7λὲ 1 Πογαγγ Ἰ ογίά. 

ΤΠο Αποϊρηΐ σδίμοιῖς πιῇ 
Εγοπὶ πὸ Αοςςοϑβϑίοη οἱ Τγαΐδη ἴἰο {πὸ Ποιτίἢ 

αεπογαὶ (οιποὶ! (Α. Ὁ. οδ-451) 

ΒΥ ΒΟΒΕΗΤ ΒΑΙΝΥ, Π.Ὁ. 
ῬΤΏΟΙΡρΑ] οὗ πε Νὲνν (ο]]ερο, ἙΘΙ ΡΤ 

σον ὅνο, 554 Ρᾶζθβ. Φ2.50 πε 

“ΤῊ 5 15 νυν δηά ἱπάθοά ἃ ὕοοκ ἴο ἰμδηῖς (οά ἔοτ; δηά 1 δηυθοαν Πὰ8 
Ὀδεη ἀεϑραίπηρ οὗ ἃ γεϑίογδαίοη οὗ {τὰ σδίμο]ς πὶ ἰπ (οὐ 5 ροοα ἔπιε, 1 
5. ἃ ὈΟΟΚ ἰο ἢ] μὲπι ἢ Βορε δηά σοηβάεηςε."--7Τ}6 ΟἸμεγοῖ διαμάαγά. 

ἜΡῬΠΠΟΙΡΑΙ ἘαῖηΥ 85 τυ τδη ἃ ἰαϑοϊηαιϊπρ θοοΚ. ἘΦδ 85 (68 ρ'Γ5 οὗ δῇ 
Πἰβιοσίδη ἀηᾶ δὴ ἘἼχροβιΐοσ. Ηἱ5 ἔγεβῃ ργοβεηίϊδίίη οἵ 50 ᾿Ἰηϊτίοαΐθ δηα ἔτηθ- 
ΨΜΌΓΗ ἃ 5076οἱ ἃ5 (ὐμοβεοϊβηι στρ ἀπά μοϊ]άς [π6 αἰϊεπέϊοη ἔσοτη ἢγϑί ἴο ἰδϑβί. 
ἘΔιΛΠ τὶν ἢ τηοβὶ οἵ [π6 βυθ]εςίβ ν ἱο ἢ [411 ἰο ᾿ς ἰγεαϊοα νη μῖη {Πε5ε 
᾿Ἰπη15 οἵ (τιβείδη Ὠϊβίοτυ μά Ὀτεά ἃ ἔδπου (μαΐ χε ταῖϊρῃμί βαίεϊν δπά ρτοῆί- 
ΔΌΪν 5.κρ βοπὶα οὗ {πε ομαρίετβ, Ῥαΐϊ γε Τουπᾶ ουγβεῖνοβ τεϊαγηϊηρ ἴο οἸοβα ἊΡ 
με ρᾶρβ; νγε ϑῃου)]ὰ δαάνίβε ἴῇοβε ψῇο τὲ ἰεἀ ἰο σεδα {π6ὸ Ῥοοκ {μτουρα [18 
ποίΐος ποῖ ἴο τερεαΐ οὔγ δχρεγίπιεηί. 1ι 15 ἃ ἀἰϑἢ οἵ ννε]-ςοοκεὰ δπά νε]}- 
ΒΕΔΒΟΠΘΑ, πγεδί, ΒΆνΟΥΥ δηά τίςῃ, ἰῇ ἀρυπήδπος οἵ στανυ; δηά, ψν Ὦ116 πὸ 
οὔθ ψγβη65 ἴο θὲ ἃ ρ]υϊίοη, ἢ6 νν}}} πιῖβς βοπιοῖπίηρ πυϊπ! οὺβ 1 ἢς ἄοε5 ποῖ 
ἰακα {ἰπ|6 ἴο σοηβυτης ἱἰ 4]}." --Μειμοάίεί Κευΐδιυ. 



ΤῊΕ ΪΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΒΟΙΟΟΘΙΟΘΑΙ, [ἸΒΕΒΑΒΥ 

Πίϑίογυ οἱ ὡπείϑιίαη ὨοςίΓίὶ 6 
Βν ΟΘΕΟΝΟΕΕ Ρ. ΕἸΘΗΕΙΝ, δ.ῦ., [.1..Ὁ. 

Τιτυ5 δίγεει Ῥγοίεββοσ οἵ Ἐςο]θϑιϑιῖςαὶ Ἡ; βίοσυ ἴῃ Ὑα]Ἔε Τὐηϊνοσϑ ῦ 

ΓΥΟν ἢ ὅνο, 5832 Ραζοδ. Φ2.5ο ποί 

“ἸΠΕΠΠ5Ι ΑΙ [15 νοϊαπια 15 νουίῃυ οἱ ἃ ἰοτζειηοβί ρἷδοθ 1 ΟἿΓ στοά θτῃ 
᾿τογαίασο. .. ὟΝ ε πᾶνε πὸ ψόοσκ οὐ {πα βυρ)εςὶ ἰη ΕΠ] 50. δα] ἴο ἰΐ, ἴοσ 

νδγεῖν πα σᾶηρο, ΟἸεαγης655 οἱ βίαἰετηοηί, Ἰπαϊοίουβ ρυάδηος, ἀπά οΊ ΠΟ ΟΣ 

οἵ ἴοπο."--::οπάοη Ν οποοη ογηι δὶ απὰ παάερεμάσηί. 

“ΤῸ 15 ΟἿΪΚ 7υ5ῖ ἴο 5Υ {μαὶ Ὅτ. ΕἸβῃοσ ἢ85 ρτοάυςοά (με Ἀεβὶ ΗΠ] βίοσυ οὗ 

Ποςείπης [πᾶΐ νὰ πᾶνε 1η ἘΠ] 15." --Τὰς ΝΝειυ Υογᾷ Ἐναηροϊίεί. 

“Τὶ πηδεῖβ {με βενεγοβί βίαπαδσα; {ποσὰ 15 {]1π6855 οἵ Κπον]θάρε, [Βοσουρῇῃ 
Τοβθδσοῦ, ΚΕΘΗΪΥ δπαὶγς ἰπουρμί, δηά σαγεϑί δητἹοπτηθηΐ [ῸΓ ἃ ροβὶϊίνα, 

Ῥτζοίουπα δῃὰ Ἰεαγηθά οτος. ὝὙὝΠΟΓο 15 ἰηἰοσργείδιίνε δηα τανε] ηρ᾽ Ξυταρδίῃγ. 
1 15 οἵ 1πε οἶ455 οἵ ἡνοσκβ [δὲ πλᾶτκ ρου ἴῃ {πεῖν βθνεσαὶ ἀθραγπηθηΐ5.-- 
71}:6 Οιμἠϊοοξ. 

πε ϑίίαη [ποί[{{|10Π5 
ΒΥ ΑΙΕΧΑΝΌΕΒ . α. ΑἸῈΝ, Ὁ.Ὁ. 

Ῥχτοΐοθβϑοσ οἵ Εσο]εϑιδϑίῖςδὶ Ἡ]βίογυ ἴῃ (ες ΕΡίβοοραὶ ὙΤεοϊορίοδὶ ϑοῃοοὶ ἴῃ 
(δηλ τίαρα 

Ογονν ὅνο, 577 Ρᾶζοβ. Φ2.5ο πεΐ 

Ργοΐθϑϑοσ ΑἸ]6π᾽5 Ὁ τβίίδη 1πϑιϊαὐοπβ πᾶν Ὀ6 τοραγάθα ἃ5 1ῃ6 τηοβῖ 

ἱπιροσίδηϊ ρεστηδηθηΐ οοηἰ θυ οη ΜὨΐοῃ ἰῃς Ῥτγοίεβίαπι Ερίβοοραὶ Ὁμυσοῇ 
οὗ ἴῃς ὕ]ηϊεα διαἴεβ. ἢᾶ5 γεῖ πιδήβ ἴο ρϑηῆεσγαὶ ἰπεο]ορίςα] ἱπουρῆῃὶ."--τὴς 

Ανιογίσαη, 7οπγηαὶ οἱ Τ᾽ δοΙορν. 

“ΤΕ 15 δῃ ΠΟΠΟΥΙ ἴο Απιοσίσδῃ βοἢοΙ υβῆρ, δηα 1} θῈ τοδά ὈΥ 4]1} ψῆο 
5} ἴο Ὀ6 ἀρ τραβί οὗ ἰῆς ἂρο."--Τ "ες 1πάλόγαη Οἰμγοῖ Κευΐφιυ. 

“ΤΊ ἰ. ἃ ἰγεβισγν οὗ εχρετί Κπον]εάρε, δτταηρεὰ ἴῃ δὴ ογάρθιν δηά Ἰυςὶά 

ΤΩΔΠΏΘΓ, δηα τῆοσε ἴπδηῃ ΟΥΑΙ ΠΑΤΙΥ Το 4 0]6.. . . 1 15 σοηπίτγο! θα Ὀν {πμ6 

σδηπ!α δηά οὐ σαὶ ορὶτς οὗ {π6 σατγεΐα] Ὠϊβίοσιδη ο, οὗ σουγβθ, 85 ἢΪ5 
ςοην]οιίοη5 δηα Ρτείοσοηςοβ, Ὀπί ΠΟ τηᾶ 65 ΠΟ οἰαἰπλβ ἴῃ {πεὶγ ῬῈ 4] ἡ Ὡς 
1Π)6 ζαεῖβ ἀο ποῖ 566πὶ ἴο νναττδηΐ."--Τλμε (οηργεραίἑοπα 5. 

“Ἡς νυγἱϊεβ 'ἰῃ ἃ σματτηΐηρ δίν]θ, δηα ἢδ5 ςο]εοίεα ἃ ναϑί δηγηοὰηΐ οἱ ἱπη- 

Ῥογίαπί τηδίθσία] ρετίαἰηΐηρ ἴο ὨΪβ 5 07 εοῖ ψ Πΐοῃ σαη Ῥὲ Ἰουπα ἴῃ πὸ οἴδμεσ 

ὍΌΣΚ ἰῃ 850 οοπιρδοΐ ἃ ἴογπι."--7 }λὲ ΝΝεῖῦ Υονὰ Οὗϑογυον. 



ΤῊΕ [ΝΤΕΒΝΛΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΒΟΠΙΟΟΘΙΟΘΑΙ, [ἸΒΕΑΒΥ͂ 

Αροϊορσοίϊοϑ 
Οε, πε ϑεϊδηΐϊίν Ὠοίοπϑίνοῖν ϑίδίοσ 

ΒΥ ΑΙΙΕΧΑΝΌΕΝ ΒΑΙΜΜΑΙΝ ΒΗΌΚΕ, ἢ.Ὁ. 
Ῥγοΐεβϑοσ οἵ Αροϊορεῦςβ δηὰ Νὲν Τοεβίαπιεηΐ Εἰχοραβὶβ, Ετες Ομαγοῖ (ΟΊ ]ερε, 

ΟἸαβρον; Αὐἴμοσ οὗ “ὙΤΒς Τταϊηϊηρ οὗ πε Τ ψεῖνε,᾿" “ὙΤΏς Ηυ11118- 
οη οὗ (τὶ, “ὙΠε Κιηρσάοιῃ οὗ ἀοά;᾽ εἰς. 

Γγον ὅὃνο, 528 ρᾶροβ. Φῷ2.580 ποίΐ 

“ΤῊ ὈοοΟΪ 15 ΜῈ ]]- ΠΡ ἱΠα]ΒΡΘΉΒΔ0]Ὲ ἴο ἰῃοβα ΨὴΟ ῥσόροβα ἴο Κβϑερ 
ΔΌτεδϑί οἵ ἴῃς {{π|65.᾿---ἰὔ ἐδίεγη Οἠγίδίίαη Αὐἀυοεσαίς. 

“Ἴη 4 Μψογά, ἢ6 (6115. ὑσγθοίβεὶν δὶ 4}1} ᾿ηιἊ]]σεηΐ ροσθοηβ 5 ἰο Κηονν, 
δΔη4 [6}15 1 ἰὴ ἃ ΟΙδασ, ἔγοϑἢ δἂημα σοηνιποην ΤΠΔΏΠΕΙ. ΘΟΔΙΌΘΙΥ͂ ΔΏγΟΙΘ Ὧδ5 
850 5ΟΟΘΘΘΓΠΥ σε μα οσγθα {Π6 βεσνίοα οἱ ϑῃονίηρ ναὶ {πῸ τεϑ]ῖ οἱ {πὸ ΠΙΡΟΙ 
οὐ ἰςῖθπι 15 ἴοσ {Π6 ῬΤΟΡΕΣ ὑπαοχϑίδησϊηρ οἵ {π6 Ὠϊβίουυ δηᾶ τεϊϊρίοη οἵ 
15.861." --αἀ ηάουεν Κευΐδιυ. 

ἍὙ)ὲ πᾶνὸ ποὶ ἴοσγ ἃ ἰοῃρ {ἰπ|6 ἰδίκθη ἃ ὈΟΟΚ ἴῃ μαπάὰ (δῖ 15 πιογα βἰπηυ]αῦην 
ἴο ἴα... .. ΜΝΗΒουΐ σοπιπηχοηίηρ αγίπεσ, νὰ τερϑαΐ (Πδι [ῃϊ]5 νοϊιπηα 15 
{Π6 Δ ]οϑῖ, τηοϑί βοῃοϊαγὶν, ποδὶ δανδηςεα, δηα Ξῃαγρεβί ἀείεηςε οἱ (ἢ τ5- 
ἀδηϊν ἰμαὶ μᾶ5 Ἔνεσ Ὀδθη ψτῖῖεη. Νὸο {πεο]ορῖςδὶ ᾿ἰγαγυ δου α ΡῈ ψ]}- 
ουἱ 11."--Ζίομ᾽' 5 Ἡ εγαϊά. 

πῃ αη ΕἰΠ|ς5 
Βν ΝΕΥ͂ΜΑΝ 5ΜΎΤΗ͂, Ὁ.ῦ., Νενν ἤδνοι 

Οεοννῆ ὅνο, 5ο8 ραῷεβ. Φ2.50 ποίΐ 

“.Α5 [15 ὍΟΟΚ 15 1Π6 Ἰαἰοϑί, 580 11 15 (ῃ6 {}165ὲ δπα τηοϑί δἰἰγαςίϊνο ἰσϑδῖ- 
τηρηΐ οὗ ἴῃ6 βυθ]εςὶ ὑπαὶ να ἀσγὸ [δυ}}1γ ἢ. Ῥαδίεηΐ δηα ὄχῃδυβίϊνο ἴῃ 
115 χει μοὰ οἵ ἱπαυΐγν, ἃπα 5 πιυ Δ ηρ ἀπα βυρρεβῦνα ἴῃ ἰἢε ἰορὶς 1 Παηή]65, 
νὰ ἅγὰ οοηδάσηϊ (δῖ 11 Ψ1}} Πα ἃ ΠΕΙΡ ἴο {πῸ ἴαβκ οὗ {πε ποσὰ] υπαοσϑίδηάίηρν 
δἃ:ηα ἱπίεγρσγοίδίίοη οἱ υτηδη 116."--Τῆὴς 1 ἰυΐηρ Οἰγολ. 

“ὙΒΙ5 ῬΟΟΚ οὗ τ. Νενπίδη ϑυλυί ἰ5 οἵ οχίσδοσαϊπαγν ἰηίεσοϑί δηα νδ]ια. 
71 5 δὴ ΠοΠΟΓ ἴο Ατηδγίοδη βομοϊδυϑΐρ δπά Ατηοτίσδη (Ὠγιϑιίδη {μἰηκίηρ. 
7 ἰ5. ἃ ψοσκ ψὨΙΟἢ ἢὰ5 Ῥεθη ψτουρμὶ ουΐ ἱ τοπιάγκαῦϊε ργάβρ οὗ σοη- 
ςορὕοη, ἃπᾶ ρονεσ οἵ 751 δπαὶνϑῖβ, {}1π685 οἵ ἱπίοσγτηδίοη, τσ μηθβ5. οἵ 
{πουρηῖ, ἀπά δἤιπεηςσε οὗ δρί ἀπά Ἰυπιίπουβ {Πυϑιταϊοη. 115 βίν]ε ἰβ βίηρυ- 
ἰατὶν οἰδασ, 51 Π1ρ]6, ἔδοϊ]θ, ἃπά βίγομρ. ὍΤοο στιυςἢ ρται{βοδίίοῃ σα ΒΑΓαΪΥ 
Ὀὲ ἐχργεβϑϑθά δἵ {Π6 ννᾶν {πὸ δυΐμοτν 11|8 τ1πη6 Ψ ΠΟΪῈ ϑυ ]θοΐ οὗ δἰ μῖοβ ἂρ ουἱ 
οὗ {πε βἰουρῇ οἵ πεσε παίυσα βηη ἰηΐο 115 οῃ ρΐαςθ, ΨΏΘΓΕ ἰἴ ἰβ βθθη ἴο Ὀ6 
Πα πο Ὀγ {πὸ Ομ πϑδη σονε]διίΐοη δηά νἱβίοη." --Τλς Αἀναηοε. 



ΤῊΣ ΪἹΝΤΕΕΝΑΤΙΟΝΑΙ͂, ΤΗΕΒΟΙΟΘΙΟΑΙ, Γ[ΙΒΒΑΕΥ 

Τῇο ΤΠἼροίορν οἱ (Πα ΟΙά Τοβίδπιοηί 
Βγ Α. Β. ὈΑΥΝΙΏΘΟΝ, ἢ.ῦ., 111,..Ὁ., Ὠ.1{πϑὲ 

Ῥτγοΐεβϑογ οὗ εῦγτεν δηὰ ΟἹὰ Τεβίδμιεηϊ Εχερεβὶβ, εν ΟΟ]]ορε, ΕαΙΠΡΌΣΡὮ 

ΕΘΙΤΕ. ΕΚΟΜ ΤῊΕΒ ΑΥΤΗΟΒ᾽ ΜΑΝΌΘΒΟΕΙΡΤΘ 

ΒΥ 5. ἢ. Ε. ΞΑΙΙΜΟΝΏ, ἢ.ῦὃ., ΕΚΕ.1.5. 
Ῥτποῖραὶ οὗ ἴμς τ πἰϊεὰ Ετεθ Οπυσοῦ (ο]]ερο, Αθεσάεεῃ 

Ογον ἢ ὅνο, κόϑ ρᾶαρεβ. Φ2.κ0ὸ πεῖ 

“γε ἢορε ὄνθσυ οἰεσσντηδη Μ01}} ποί τεϑὲ σοπίοης {11 ἢ Π88 ὑτοσυτεά δηᾶ 
βία 115 πηοϑὶ Δα} ΓΑ Ὁ]6 δηά ἀϑεία] ἤοοκΚ. Ἐνοσυ τε }]ν υϑεί] αυοϑίοη 
ἀραε ἴο πη8η---Π15 παΐυγα, ΠῚ [4}1, ἀπ ἢϊ5 στε ρέοῃ, ΠΙ5 ργεβοηΐ 116 οἵ 
δτϑᾶςο, Πἰσ 16 δἰΐοσ ἀδδίῃ, 5 ἑαΐασο 11{ι--.5 ἰγεαῖθα οὗ. ὲ τᾶν δάὰ {παῖ [Π6 
τηοβῖ σοηβεγναίϊνεὶυ ᾿ηο πε α Ῥα]ονοσ ἴη ἴπε ΟἹα Τεβίαπιεπιὶ νν}}}] ππὰ ποίμίης 
ἴῃ 115 ῬοοΪΚ ἴο βίαγι]ε τη,  Ώ1]6Ὲ, δ {ΠῸ βαπὴς πιε, 16 ὈΟΟΙΚ 15 [}}Ὺ σορηϊ- 
Ζαῃὶ οἱ [πε αἰϊοσγεά νίεννβ τερασγάϊηρ ἴῃ6 δηοίεπὶ ϑοηρίασεβ. ὙΠῸ ἴοης 15 
τενεσεηΐ [πτουρῃουΐῖ, ἀπ πο ομς ΨὮΟ τεδαϑβ αἰ νεϊν σδη [41] ἰο ἀσσῖνε [σοβἢ 
ρμῖ δηά Ῥεποῆϊ ἔτοπι ἴΠῸ ἐχροβι(ίοη ἤεσε ρσίνεη."--τλὲ Οαπαάίαπ ΟἸμγοῖ- 
ἼΠ6Ή. 

“γε σογητλθπα (Π15 θοοΐκ τ] ἃ 5ΡοςΪ4] ὑσαυοσ, θε] νην [Πδὲ 1ἴ νν}}} στρα ῖκα 
[δε ΟἹ Τεβίαπιεπί ἃ τσ ῃεσ ὈοΟΚ; δπὰ ἸΠᾺ18 [πε Τουπάδίοη ἀροὴ ψΠΙΓἢ ἴῃ 6 
(ες πῖηρβ οἱ {πὸ Νὲν Τεβίαμηεηϊ βίδηα Τλοσα ΒΕ ΓΕ ἴο ἜΝΟΙῪ ΟἿδα ΨΠΟ τεδαβ 
1." -οτὰς Ἠοϊαείδοεγρ Τεασΐον. 

Α ΠΙΘΤΟΕῪ ΟΕ 

ΟΠ απ ν 'ῃῚ {Π6 Αροπβίο!!ς Ασα 
Βν ΑΕΤΠΗΌΝ ΟὔΘΡΗΜΑΝ ΜΟΟΙΕΕΕΝΊ, ΡΠ.Ὦ., Ὁ.ἢ. 

ΜΝ ΑΒΕΡυτη Ῥσοίεββοσ οἵ σμυσοι Ἠϊβίοτυ πη [π6 Ὁπίοη ὙΒδοϊορῖςα] 5ε πα ΠΑΤΥ, 
Νενν Ὑοσγκ 

γον ὅνο, όδϑι ραξζεβ. 2.50 πεΐ 

ΦΤΠοσο οδῃ Ὀ6 πο ἄουθί {παι [Π]15 15. ἃ Τοιλυκαῦϊα οσκ, Ῥοΐῃ οα δοοοιηΐ 
οἵ {πε [πογοιρῆπεββ οὗ 115 οἰ οἴβη δηᾶ {με Ῥοϊάμοββ οἵ 115 νίεννβ5." --Τὴξ 
,δοοίδη Ια». 

“Ὅτ, Μοσιβεγε Ὧ85 ρτοάιοεα δὴ 806, βομοϊασῖν, βυρρεβᾶνε, ἀπά οοη- 
βίγαςῖνε ψοσΚ. Ηδ 15 1π ἱποσοιυρῇ ἃπά θαϑυ ροββεϑϑίοῃ οἱ 8 Βουγοαβ ΔΠᾺ 
πηδίεγίαἶβ, 580 {παΐ ἢΪ5 ροβίνε σοῃβίσιςοη 15 βεϊάουῃ ἱπίοεσταρίςοα ὈΥ οἰζαιοΠ5, 
1Πς ἀειηο]οη οὗ ορροβίηρ νίεννβ, οσ {π6 ἱστεϊενδηΐ ἀἰβουββίοη οἵ ΒΞ: ροσγαϊηαία 
αυοβηοῃβ."--Τῆς Μειϊμοήτϊεὶ Κουΐει. 

“ΤῊΣ οἸδατηθβ55, 501{-ςοηβιβίθπου, ἀπά ἴοσοε οἵ {δε ψμοῖς ᾿πηρσεβϑίοη οἱ 
Αροβίοϊϊς (Ὁ ῃτιβεηἱγ ἢ νϊς ἢ τνα Ἰεανε {π|5 ῬΟΟΚ, ρβοαβ [8 ἴο ρυδταηΐθθ 
115 Ρεσπηδηθηΐ ναῖὰθ δηα βιιοςθ55."- --71}ὲ Ἐχροσίίον. 
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ΤῊΕ [ΝΤΕΞΚΝΑΤΙΟΝΑῚΙ, ΓΤ ΗΕΒΟΙΙΟΘΙΟΘΑΙ, Γ[ΒΕΑΕΥ͂ 

ΑΝ ΙΝΤΕΚΟὈΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΤΙ [1ἰογαΐίμπγο οἱ {π6 ΟΙά Τοσίδηιοηί 
Βν Ρεοί. 5. ἢ. ὈΒΙΝΕΕ, ἢ.ῦ., δ.1.{π|. 

Οδποη οὗ (τὲ Ομυτγοῦ, Οχίοχά 

έν Ἐ αΠϊ1195 Ἀευϊεοα 

γον ὅνο, 558 ρᾶζθβ. Φ2.5ο ποῖ 

“ἨΗΦ-[.5 υἀρτηοης 15 βἰ πρι]Α ὶν 1411, σα]π|, πη ἱαββεά, ἀπά ᾿πἀερεπάθηξς. Τὶ 
ἰ5. 4͵ςο ἰποσγου ρὮ]Υ τονοσγεπῖῖαὶ. ,... ὙΤΠΕ βεγνῖςθ, ΒΟ ἢ ὈΟΟΚ 011} τε ο 

ἴῃ με ρῥχεβεπῖ οοπἤαβίοη οἱ τηϊηα οἡ [815 στεδί β]εοΐ, δ βοασοεῖὶν ὈῈ ὀνεσ- 

Θϑαπιαϊοα."---Τὴς ]ιοπάοη ΤΊηιος. 

“ον Οδμοη γίνει ῬΟΟΚ 15 σμασζαςίογζεα τπγουρῃους ὈΥ ἰμοσουρῇ 
ΟὨ τβίίδη βομο δύβῆϊρ, [αι πὰ] ΓΟ ΒΘάσο ἢ, σδυίίοη ἴῃ ἴῃ6 Ἐχρσεβϑίοῃ οὗ τθσα 
ΟρΪηΐοῃβ, δ ηοΥ 1 [Πς βίδίθπιθπί οἱ ζδοίβ δηα οἱ [π6 Πβοθββατσυ ἰπἔθσεποαϑ 

ἴτοπὶ {π6π|, ἀηα ἴῃς ἀενουῖ Τεσορη οη οὗ {πε αἀἰνίης ᾿πννοσκιηρ ἴῃ [Π6 τε]ρίοιιβ 

116 οὗ τμ6 ΗἩεῦτενβ, δπά οἱ [μ6 ἰοκεβηϑβ οἵ ἀϊνίπε ᾿Ἰηϑρίσαίϊίοη ἰη {ἰπς ᾿Πτεγαΐαγα 

ὙΠ ἢ τοοοσάβ δπα δ ροαϊαβ 11. ---Ὦσ. Α. Ῥ. ῬΕΑΒΟΡΥ, ἦπ ἐπα (αριδγίάρα 

Τγίδιηε. 

ΟΙά Τεβίδπιοηί Πίβίοῦν 
ΒΥ ΠΕΝΕΥ ΡΗΕΕΘΕΝΝΕΌ ΘΠΙΤΗ, ἢ.0. 

Ῥτοΐδββου οἵ ΒΙΌ]Ϊ αὶ Η!βίοσυ δηα πίογργείαϊίοη, Ασηπμεσϑὶ (Ό]ερα 

γον ὅνο, 5328 ρᾶφεοβ. Φ2.50 προί 

“Ρχοίδββου ἢ Πμᾶ5, ὮΥ Ὦϊ5 ςοΙηρτεποηβῖνε Δα νἱΐα}1Ζεὰ ϊβίοτγυ, Ἰδαἱά 

4}1} πὸ οατὰ ἴοσ ἴῃε ΟἹά Τεβίαταθηϊς ἀπάεσ ργθαΐ οὈ] σαί οη5.".---1}ὲ 15- 
ἀερεπάεη. 

“ὍΤΠΘ νοϊυπης 8 σμασδοίεσζεα ὈΥ Ἔχ γαοσγάϊ παν οἰθασπθββ οὗ σοποερίίϊοῃ 
ἃ Πα τεργεβεηϊδίίοη, ποσοῦ ρῇ βομοϊαυΥ ΔΌΙΣγ, ἀμ σμάσπὶ οὗ 51}]6."--Τς 

Τηπίογίον. 

“γε Πᾶνε ἃ οἴἶδᾶσ, ᾿πτεσεβίηρ, ἱπϑίστιςνε δοσοιπί οὗ {πε στονίῃ οὗ [5γδε], 

εὐ ρΡοαγ]ηρ᾽ ἃ 561165 οἵ σαγοῖμ] ᾿μἀρτηηδηΐβ οἡ ἴῃς σοι 11655 ργοΌ οτὴ5 ἰΠδἱ ἕδος 

[Π6 πηδῃ ὙΠῸ {Π|6ὲ5 ἴο ππάεσβίδπα [ῃς 116 οὗ [πᾶΐ τοιηασκαῦ]α ρεορὶθ. ὙΤΠΕῈ 

“Ηἰβίογν᾽ ἴακεβ 115 ρἷδος ψσίην ὈΥ {πε 5146 οἵ Ὠγχίνογ᾽ 5 [πηἰσοάποίίοη. 
ΤΠ βἰαάεηϊ οἱ ἰο-ἀΑγ 15 ἰο θὲ σοηρταίυϊαίεα οα Πανίπρ 50 να ιδ 0] 6 δη δά- 

αἸἴοη πιδάς ἴο ἢΐ5 βίοςκ οἵ ἰθ0]5." ---Τὴς Εχροσΐονν Τίμος. 



ΤΗΕ ΪΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΟΙΟΘΙΟΑΙ, []ἸΒΒΑΕΥ 

Τί ΟΠ γί ἰδη θοςίΓπὸ οἱ δεαϊνδί οι 
Βν ΟΘΕΟΒΝΟΕ Β. 5ΤΕΝΕΝΘ, Ρπ.Ὁ., ἢ.ῦ.,1.1,.ὴ. 

Ὀνίρμι Ῥχοίεβθοσ οἱ ϑγϑίετηδιῖς Τθοϊοσν ἱῃ ὙὶἜε ΤΙΝ ΕΒ Ὑ 

γοῦν ὅνο, 558 ρᾶζοβ. 2.50 ποί 

“ΤΠς ὈοΟΪ 15 ἃ ρτεδαὶ ψνόοσῖκ, νν αΐονοσ οὐμοβ οῃ ἀορτηδίῖς ΟΡΙ ΠΙΟΠ5. ΠΊΔΥ͂ 

Ὀδ, ΟΓἿ πούνενοσ οπα τἱρῃϊ νΊ]5} ἴο στ ςῖΖα βοῆς οὗ ἴπ6 ροβὶ ὕοῃβ ἴδ κε ὈΥ 

τ. ϑίθνθῃβ. 11 5ῆονβ πηδϑβίεσυ οἱ {π6 βυ]οςί, Ὀγεδαίἢ οἵ νίεν σοπιρίπεά 

ἢ [Πὰς ταϊηαῖίε οὗ βοποϊυβῃϊρ, {Ππᾶΐ 15 δαπιίγα θα. [Ι{ 5ῃουϊὰ πᾶνε ἃ ν]ής 
τεδαάϊην, δπὰ 1ἴ ἐδη ἄο της ἴοσ 1015 ἰγϑηβ] 064] {π|6 οὗ οὐτϑ, ἤθη ποίησ 

ἷβ ποτε πεεάοά {π8η {πε τεϊηϊεγρτείδιοη οἱ {πὲ οἱά ἔοστηυ]αβ πῃ [πὲ 1ε οἵ 

ἰο-ἀαγ."--ΤἸἡΙ͂λε Ἐχαριΐπον. 

“Ῥχοίεβϑθοσ ϑίενθηβ Π85 Ρευίοσπθα ἃ ἴδϑκ οἵ ρτεαΐ ἱπηροσίδῃςε, Ἴεσίδί ἢ 

ἴο ἐχεῖῖ ψἱάς δηά περί] ἱπἤπεπος ἴῃ βεῖΠπρ {[πΠῸ τϊηά5 οὗ τε. Ηδ Πδ5 
{Γεαϊεαὰ {πεῸὶ δ ]εςοΐ Ὠἰβίοσ ιν δηα Πᾶ5 σίνεη ἴο (τῖβὶ πὸ ἢγϑί ρας ἴῃ 

Ἰητεγρσεης Πῖ5 Οὐ πϊϑβϑίοη. "-Ὁοηργεραίίοηα δέ απὰ ΟἈ γίδια Ῥγονία. 

Τὸ Ομτ σι ἰλπ ΡΑςίΟΓ δπά {ΠῸ ἩΟΓΚίπν ΟΠΠΠΓΟΙ 
Βν ΝΝΑΘΗΙΝΟΤΟΝ ΟΙΑΌΘΕΝ, δ.ῦ.,1.1,Ὁ. 

Αὐΐμοσ οὗ “ΔΑρρ]εὰ ΓΟ τϑεαπίν, “ὙἼὙΠο τοῖς ἰῃς ΒΙ0]ε 9 “ἘἈυϊηρ 
14685 οἱ {πε Ῥχεβεηὶ Αρο,᾽ εἴς. 

Ογοννη ὅνο, 485 ρᾶζοβ. 9Φ2.50 ποῖ 

“Ῥαοκοά ἢ τ ]βάοπι ἀπά ἱπβίγυοίίοη δηα ἃ ῥτγοίουπα ρμἰείγ. . .. 1 15 

Ρἰγ, ρῬεγιπεηΐ, ἀπά ᾿υάϊςεΐουιιβ ἔγοπι σόνεσ ἴο σονετῦ. . . . Απ ἘΧΟΘΘαΙΏΡΙΥ 

σομρτεμεηβῖνε, βαρδοίουβ, ἀπά βυρρεβίίνε βίαν ἂπὰ δρρ!]ϊοαίΐοη οὗ 115 

{πεπι6."--ΤΤῆςε (οηπργεραϊϊοπαϊ1εί. 

“γε μανε Πεσθ, ἴοτ πε ραβίοσ, {πε τοδί τηοάθσγῃ ργαοίςαὶ ἰγθαῖῖδα γεῖ 

ῬΌΡ]15Πη66---οαρδοίοιι5, α]δηςοά, ἀδνουῦΐ, ᾿πβρίτίηρ."---Τῖς Π᾽αἱ. 

“Α σομηρσεμεηβῖνε, ἱπϑρίτίπρ, ἀπά ΠεΙρία] συϊάς ἴο ἃ Ὀυθν ραβδίοσ. Οπὲ 

Βπάς ἴῃ τ ἃ τωυπταἀε οἵ ργαςιὶςαὶ βαιρρεβίίοπβ ἴοσ {πε ἀενεϊορτηθηΐ οἵ ἴδμ6 

ϑρί τί4] δηὰ τνοσκίηρ ᾿ξ οἵ {πε μυτοῖ, ἀπά [ΠῈ ΔΏΞΨΟΙ ἴο ΤΔΩΥ͂ ῬΤΟΒ]ΘΙῺΒ 

{παῖ ἅτε ἃ οσοπβίδηϊ Ρουθ εχ υ ἴο (μ6 ἔδἰ τὰ] ταϊηϊϑίετ.᾿--1λε ΟἸγίσίαν 

1 πὲ] ]Π[ροηςογ. 
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ΤῊΝ ΪἱΝΤΕΕΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΒΟΙΟΘΙΟΘΑΙ, ΓΙΒΒΑΚΥ 

δηοη Δα Τοχί οὗ (Π6 Νονν 1 οϑίδηγοηΐ 
ΒΥ ΟΑΘΡΑΒΝ. ΒΕΝΕ ΑΒΕΘΟΒΥ, Ὁ.Ὁ., 1.0}. 

Ῥχοΐεββϑοσυ οὗ Νὸνν Τεβίδιηθπὶ Ἐχεραβὶβ ἴῃ ἴῃς ΤΠπίνογϑιυ οὗ 1, ρζίρ. 

γον ὅνο, 539 ρᾶροβ. 92.50 ποί 

“«“ΤῊς ῬΟΟΙ ἰ5 ἃ ἰγδαβυγυ οὗ Ἰδαγηΐηρ, ἀπ 115 δῖ γΠ 655 ἰῃ ἀθα] ηρ ψ τὰ (ἢς 
τηδίζου ἴῃ μδηά ἰ5 δάτηϊγαῦ]ϊθ. Ετοπὶ ἢγϑί ἴο ἰδϑῖ, [μ6 ρύγροϑβα οὗ ἴῃ6 δυΐπου 
15. ποῖ ἴο 5ῆον ὕροη πον 5 ἰρῃι Ὀ4515 ΟἿσγ σοηβάδῃοβ ἴῃ {Π6 σδποη οΥ οὗ (Π6 
Νεν Ταοβίδιηθηϊ ἰ5 θ85θά, θαΐ γαῖμοῦ ροὴ ον 50]14 ἃ ἐουῃάδίοῃ ΟὔΤ σου- 
δΒάδηοα χαϑίβ.᾽᾽ --ο’ὐοκγηαί απα 77 55 Ή Ρ 67. 

“Ἡζ [5 βυοοδοάαά ἴῃ ρίνιπρ 5 Οἢ ἃ σγδίθου ἀ}}] συ ]εοῖ 4 Ῥοοΐς ὈγΙρὮϊ, 
ἔγθβη, γεδάδὈ]α δηὰ εηἰεγίδι πὶηρ, δπᾶ δἱ [ἢ6 βᾶγτὴθ {ἰπὶ6 οὴ6 βθανν γοὶρηϊοα 
νὰ πιοϑβί νϑ] 4 0]6 ἱπέοσιηδίίοη. Τὸ τϑϑδᾶ (ἢ6 “ζδποη δηὰ Τοχί᾽ Ψ}}1 Ὀ6 
ἴο δὴ γι βί δ ἃ ΠΕ]Ρ, ἃ ΒΕ .]}5, ἃ 688 οὗ σίδοθ. 

--7λε εν γογᾷ Οὐεόγυεγ. 

“ΤῊϊ5 νοϊαπια 15. οἣδ οὗ {π6 τηοϑί ἱπίθσοϑηρ δηα ροσχίδηϊς ἰὴ [6 56 1165 
Κηονῃ 85 ΤῊ πιογηδίίοῃδὶ Τ᾽ ΘΟ] ορίοαὶ Γἰργαγγ. [115 4 ὈοΟΚ ψΠΠ ΒΟ ἢ 
Ἔν Υυ ΒΙΌ]104] βΘοἤο]ΔΓ τηυδί Ὀεδοοιηθ ἔδιλ}18τ, δηα νΙΟἢ 8ῃ 1π|6]]Προηΐ ]ᾶΥ- 
ΙΏΔ} Ὑ0}}}} Πηά ἰῃβίγυοίνα δηά πο]ρέμ].᾽ἢ 

---1λε Ορηργεραξομαζο απαἰ Ολγίρέαρ Ἡ ογ]ά, 

“Α ψοῦκ Κὸ τε “δηοη δηά Τοχί οὗ [π6ὸ Νὲν Τεβίαπιθηϊ,, Ρσγοραγεᾶ ὈΥ 
ΟἿΘ οὗ δυοῦ 4011 δηά δέζεσ βΌ ἢ γαβθδυοῆ, γα τηυδί ἡδίυγα!]Υ {ΠῚΠΚ ψνου]ά 
Ὀδ6 οὗ ᾿Ἰπ6 5 ἘΠ 406 ναϊας ἴο (ῃ6 ΒΙΡ]1ο4] κιαἀδηί. Τῆς τοδαϊηρ οὗ 1 ψ}}}} σοῃ- 
ἬΓΓΤῚ ΔῺΥ ὑῃρτα] ἀἸςΕα ταϊηα ἴῃ [Π15 ορίποη. Ηδα ννὰ ροβϑ565564 1ἴ 85 ἃ ἰδχῖ- 
ὈοΟΙΚ ἰῇ ΟὟΓ βδιλίηδυυ ἄδυβ ἴῃς βίυαγν οὐ 7ηέγοαπείογε Μψου] ἃ αν ὈΘΘη [δι 
ΙΏΟΥΘ ἰηϊεγαβίίηρ δΔηα ἴδ ΤΟΥΘ οοπο]αβῖνα ἴῃ 115 ΓΟ5]15. ΤῊ 5ίγ]6 οἵ [Π8 
ΔΌΪΠΟΥ 15 ΝΕΙῪ δἰγαοῖνα ἴῃ 115 5 ΤΩΡ ΟἿ ΤΥ Δα οΟἸδαγηθ55. ΤΏΉΘΓΘ 15 ἃ [Δ Π11187- 
ἰἰγ δῃά ἃ σοῃνθγβϑδίίοῃδὶ ἴοπα δροῦΐ Π15 ἀθβου ρίοη5 δηα 115 ΓὙδίοΠ5 (Παὶ 
ΠΛΔΪΚ65 [6 ΓΔ ηρ ΘΑ5Υ Δη4 ρ]βδβδηΐ.᾽ --- 2}: ες ἐηι1715 167. 

“Ὅτ. ΟΥ̓ΟΡΌΓΤΥ Π85 Ἔν ΟΥῪ αυδ]βοδίίοη ἔοτ ἴπ 6 Ἰαρογίουβ ἴδ κ (δὶ ἢς κεῖ 
Ὀείοτα Πἰτη561} ἴῃ ρ]δπηὶηρ {Π15 γοιλαυκ8]6 ουκ οἡ {Π6 ον! ἄδησε [Πδΐ υπάετ- 
1165 116 “βδηοη δηά Τοχὶ οὗ [πὸ Νὰν Τ᾽ δδίδιμηθηΐ, δηά 1{ δ  Ὀὲ 5δϊα δ οὔποθ 
τῃδἱ ἰδ Ἰαῦουγζ οὗ Ιονα 85 θδεὴ ογσονῃθα ψ] ἢ σοτῃρϊεῖα δαοοαβ5.᾽; 

-- Ορπέεηηῤογανν ἰυΐδου. 

““ΤΠηϊ5. συ θδίδητ 4] νοϊασηθ ἔ]]Ὺ τηδι ἰδίῃ (πΠ6 Πἰρἢ κἰδηδαγά οὗ βοῇοἹαγ- 
5810 ψΠοἢ Π85 ΠΙ[Παγῖο αἰ! Πρ 5 Π6α [Π15 νν 6} 1-Κῆονν ἢ 56.165. .. 9... Α ᾿γ|]}- 
᾿δηΐ σοηίτραῖοη ἴο Νανν Τοβίδηηθηΐ βοΟ] ἢ ]Ρ.᾽᾽ --ϑοσίσ) ταῦ. 

“Τι τῆν ὃδ 5414 δὲ οποα [Πα {Π|15 ᾿Ἰδαγηθα δηᾶ Ἴοορίοιβ ψνουΐς ψν}}} ΘΔ ΠΟ 6 
ἃ Ταρυίδίίοη δἰγεδαν ἀδβεγνεαν Πρῃ. . .. Ηἰξβ ὈοΟΙ 15 ἃ γδάϑυγν ἰῃ ΠΟ ἢ 
ΔΙ6 ρδίμογοά 4]] 8] υβϑοηβ ἴο {π6 δχιβίθποα οὗ {πθὸ Νὸνν Τεβίδιηθηΐϊ ῬοΌ ΚΒ, 
ααοίαιοηβ ἔγοτη {Π656, αἰτεοῖ γϑίθγοηοαβ ἴο [π6 ὈΟΟΚΒ ὈΥ ΠᾶΠ16, Δη4 5]5})5 οὗ 
ϑΡΘοΙδὶ νϑῖὰθ δἰϊδοῃβά ἴο [θὰ ὈΥ ΟἸ τὶ βιϊδη5.᾽ -ὐΖείλοαϊεί Αἰ δεογΎ167, 



ΠΟ Ζθα Ὀγ (ὡοοσίςο 





ΠἰοΠΖθα Ὀγ (ὡοοσίο 



πδασ“υσαι νς  ἀΥ ΝΕ ΥΤΥ ΙΝ, 5 Ἀμμ Θ Ἶ ΜΝ 
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